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Welkom bij een mooi begin.

Aanmelden

0900 - 22 000 66

(lokaal tarief)



Daarnaast zal ze samen met jou je kindje 
verzorgen en geeft daarbij tips en ad-
viezen. Ook kan ze huishoudelijke taken 
overnemen. Dit alles natuurlijk in overleg 
met jou. 

Na afsluiting van de kraamzorg, zorgt de 
kraamverzorgende voor een overdracht 
naar de jeugdverpleegkundige van de af-
deling JGZ (jeugdgezondheidszorg) van 
GGD Hart voor Brabant, die de begeleiding 
overneemt en je zal uitnodigen voor het 
consultatiebureau.

Wie komt er in aanmerking voor 
couveuse-nazorg?
Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen of 
je in aanmerking komt voor couveuse-na-
zorg en voor hoeveel uren. Uiteraard kun 
je ook op eigen kosten een beroep doen 
op deze gespecialiseerde zorg. De kosten 
zijn gelijk aan het uurtarief voor reguliere 
kraamzorg. Om in aanmerking te komen 
voor deze zorg moet je ingeschreven  staan 
voor kraamzorg bij Welkom Kraamzorg.

Inzet van couveuse-nazorg
Via het ziekenhuis krijg je informatie over 
couveuse-nazorg. Je belt naar Welkom 
Kraamzorg (0900 - 22 000 66, keuze 3) om 
aan te geven, dat je in de nabije toekomst 
gebruik wilt maken van couveuse-nazorg. 
Omdat deze zorg verleend wordt door ge-
specialiseerde kraamverzorgenden, is het 
voor de inzetbaarheid prettig, dat je 2 à 3 
dagen van tevoren doorgeeft wanneer je 
kindje waarschijnlijk naar huis mag. Als  
de ontslagdatum bekend is, neem je nog-
maals contact met ons op, zodat er afspra-
ken gemaakt kunnen worden over de start 
van de zorg. 

Couveuse-nazorg wordt op de dag van 
thuiskomst van je kindje of aansluitend 
de volgende dag ingezet. Hoelang de 
kraamverzorgende blijft, is afhankelijk 
van je verzekeraar en hoeveel zorg en be-
geleiding je nodig hebt. Couveuse-nazorg 
wordt op maat aangeboden, passend bij 
jouw gezinssituatie.

De thuiskomst van je kindje zorgt voor 
een grote overgang. Thuisgekomen ligt de 
verantwoording bij jou en zul je de verzor-
ging van je kindje inpassen in je dagelijks 
leven. Gelukkig hoef je daar als ouders dan 
niet alleen voor te staan, want na thuis-
komst kun je een beroep doen op couveu-
se-nazorg van Welkom Kraamzorg. Deze 
zorg wordt gegeven door een zeer ervaren 
en speciaal daarvoor opgeleide kraamver-
zorgende. Zij maakt je vertrouwd met de 
dagelijkse verzorging van je kindje in de 
thuissituatie.

Wat doet de kraamverzorgende?
De kraamverzorgende ondersteunt je bij 
het opbouwen van zelfvertrouwen in de 
thuissituatie en ze leert je inzien dat je 
kindje nu zover is, dat hij/zij in de thuis-
situatie kan opgroeien.
De kraamverzorgende neemt de tijd om 

antwoord te geven op je vragen en helpt je 
op weg tijdens de eerste dagen dat je kind-
je thuis is. Samen met jou zal de kraamver-
zorgende kijken of alles goed verloopt. Ob-
serveren, signaleren en daarop inspelen is 
haar deskundigheid. 

Wanneer je kindje te vroeg geboren wordt of een moeizame start 

heeft, verlopen de eerste dagen of weken heel anders dan je had 

verwacht. Het is vaak een spannende en emotionele gebeurtenis 

en gevoelens van blijdschap en onzekerheid wisselen elkaar af.   

Als ouder zul je dan ook uitkijken naar de dag dat je kindje mee 

naar huis mag; een blijde gebeurtenis, maar soms ook spannend.

Couveuse-nazorg
door sommige verzekeraars ook wel 
‘uitgestelde kraamzorg’ genoemd


