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rgHoeveel kraamzorg 
krijg jij?
Voor het aantal uren kraamzorg dat je krijgt, bestaan 
richtlijnen. Het zogenaamde Landelijk Indicatie 
Protocol Kraamzorg (LIP). Aan de hand van dit 
protocol beoordelen we bij de intake, vlak na de 
bevalling én in de kraamperiode hoeveel zorg je 
nodig hebt. Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, 
verdeeld over 8 dagen. 

Dat kan meer worden als de situatie daarom vraagt 
in de ogen van de kraamverzorgende én van de 
verloskundige. Het kan ook minder worden; bijvoor-
beeld door een ziekenhuisopname. Bij de start van 
de kraamzorg kijkt de kraamverzorgende samen 
met jou naar een goede verdeling van de uren. Het 
minimumaantal uren kraamzorg waar je recht op 
hebt is 24 uur, eveneens verdeeld over 8 dagen. 

Wil je meer uren kraamzorg dan de indicatie aan-
geeft? Je kunt dan uren bijkopen We kunnen 
64 - 80 uur leveren in respec-
tievelijk 8 -10 dagen. Deze 
uren vullen we in overleg 
met jou in. De vergoe-
ding van het aantal 
uren kraamzorg 
en de voorwaarden 
kunnen per zorg-  
ver zekeraar en per 
polis verschillen. 
Tip: Sla je polis er op na, 
zodat je weet waarop je 
kan rekenen.

Waar zitten we
RST Zorgverleners is landelijk actief. 
Het werk gebied is ingedeeld in drie 
regio’s. Elke regio heeft een regiokantoor.

Hoofdkantoor RST Zorgverleners
Burg. Kuntzelaan 27-a
Postbus 154, 3770 AD  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio A: Rhenen t/m Staphorst, Rijssen
Burg. Kuntzelaan 27-a
3771 EP  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio B: Zuid-Holland t/m Betuwe en Zeeland
Ridderpoort 7a
2984 BG  Ridderkerk
T 0180 - 74 50 10

Centraal telefoonnummer 0342 - 42 23 24
F 0342 - 42 25 50, info@rstzorg.nl    
www.rstzorg.nl
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In de kraamperiode
De eerste dagen na de bevalling kan je rekenen op de 
zorg van onze kraamverzorgende. Zij zorgt voor jou en 
je baby. Je krijgt hulp en advies bij de verzorging en 
voeding, zodat je dit na de kraamtijd zelfstandig kunt. 
En natuurlijk zorgt onze kraamverzorgende dat het 
huishouden op rolletjes loopt. 

RST Zorgverleners, 
een vertrouwd idee
Kwaliteit
Een vertrouwd idee. Zo vatten we bij RST Zorg
verleners samen wat we voor jou willen zijn. Het is 
een vertrouwd idee als je een professionele zorg
verlener in huis krijgt. Een zorgverlener met achter 
zich een organisatie waarin jij als cliënt centraal 
staat en kwaliteit veel aandacht krijgt. Niet voor 
niets zijn we HKZgecertificeerd. Als zorgorganisatie 
zijn we een stichting zonder winstoogmerk.

Identiteit
Het is ook een vertrouwd idee voor jou dat RST 
Zorgverleners werkt vanuit een reformatorische 
levensover tuiging. Ook wij willen ons dagelijks 
laten leiden door de Bijbel en de belijdenis
geschriften. Kortom, jij mag van onze zorgverleners 
een reformatorische levenshouding verwachten.
Omgekeerd verwachten we van jou respect voor 
deze principiële uitgangspunten. Het is deze 
wederzijdse herkenning die een kraamgezin en 
RST Zorgverleners dichter bij elkaar brengt. 
Een vertrouwd idee.

Meer weten of aanmelden?
Wil je meer weten over de kraamzorg? Je vindt 
meer informatie op www.rstzorg.nl. Via de website 
of telefonisch kun je ook het uitgebreide magazine 
over kraamzorg aanvragen. Daarin vind je prak
tische informatie over de kraamtijd en de nodige 
voorbereidingen. Je kunt je aanmelden voor onze 
kraamzorg door te bellen naar 0342  42 23 24 of 
door het formulier op www.rstzorg.nl in te vullen.

Zorg op maat voor 
jou en je baby
Met het oog op straks
Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde  
ver  wachting. Je krijgt over een poosje je eerste kindje 
óf er komt een broertje of zusje in het gezin. Een mooie 
en spannende periode waarin je samen vooruit kijkt. 
Juist in deze maanden tref je alle voorbereidingen voor 
de gezinsuitbreiding. En wat heel belangrijk is: wie 
zorgt de eerste dagen na de bevalling voor de baby,  
de moeder en het gezin? De kraamverzorgenden van 
RST Zorgverleners helpen je graag.

Voor de bevalling
Natuurlijk heb je geen kraamzorg nodig zolang je in 
verwachting bent. Maar wat je wél kunt gebruiken, is 
advies en informatie. Die krijg je van ons. Van onze 
kraamzorgconsulent bijvoorbeeld, die voor het eerste 
intakegesprek naar jou toekomt. Of van onze lactatie-
deskundigen, die je nú al van alles kunnen vertellen 
over borstvoeding. Verder vind je in ons uitgebreide 
magazine over kraamzorg handige tips en checklists. 

Tijdens de bevalling
Je kunt thuis bevallen of in het ziekenhuis, afhankelijk 
van wat je wilt en wat de verloskundige het beste acht. 
Onze kraamverzorgende assisteert de verloskundige  
en ondersteunt jou en je man. Afhankelijk van de  
afspraken die een ziekenhuis gemaakt heeft, zijn we 
ook aanwezig bij een bevalling in het ziekenhuis.

“Wij geven precies de  
kraamzorg die bij je past”
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