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In Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) kunt u bij uw kind blijven slapen als het is 

opgenomen (inroomen). Dat kan ook als uw kind net is geboren en u nog in uw kraamtijd bent. 

Bij uw kind slapen is belangrijk voor het hechtingsproces tussen ouder en pasgeboren kind. 

Daarom maakt Noordwest het voor u mogelijk juist ook in deze periode 24 uur bij uw kind te 

blijven. In deze folder leest u informatie over de voorwaarden en de voorzieningen.

De eerste 7 dagen na geboorte van uw kind: kraambedperiode
De eerste 7 dagen na de geboorte van uw kind vallen onder ‘het kraambed’. Het kan voorkomen dat 
u als kraamvrouw naar huis zou mogen, maar uw kind nog in het ziekenhuis moet blijven. U wordt 
dan opgenomen op onze afdeling als gezonde moeder onder verzekeringscode ’gezonde moeder 
met kraamzorg’. Dit geldt ook als uw kind binnen deze 7 dagen vanuit thuis wordt opgenomen en 
u bij uw kind wilt blijven slapen. Dit betekent dat een aantal voorzieningen en voorwaarden voor u 
van toepassing zijn.  U bent een gezonde moeder en u bent nog in uw kraambedperiode.

Voorzieningen en voorwaarden
Verblijft u als gezonde moeder tijdens uw kraambedperiode bij uw kind in het ziekenhuis, dan is 
sprake van de volgende voorzieningen en voorwaarden:
• u ontvangt de kraamzorg in het ziekenhuis van de verpleegkundigen van de afdeling en de 

klinisch verloskundige in het ziekenhuis. Deze dagen worden afgetrokken van het aantal dagen 
/ uren kraamzorg waar u thuis recht op heeft. De eigen bijdrage voor kraamzorg hoeft tijdens 
de opname niet betaald te worden. Als na ontslag nog recht is op kraamzorg, betaalt u voor de 
resterende uren wel de eigen bijdrage

• u kunt gebruik maken van sanitaire voorzieningen, linnen, kolfmateriaal, kraamverband en 
borstkompressen van het ziekenhuis

• het bed van moeder wordt in overleg verschoond
• u krijgt alle maaltijden van het ziekenhuis. Uw partner kan tegen betaling een maaltijd bestellen 

door een voucher aan te schaffen bij de receptie van het ziekenhuis en levert deze in als uw 
partner de maaltijd ontvangt

• (pijn)medicatie wordt verstrekt door het ziekenhuis
• de zorg en voorzieningen die u krijgt vallen binnen uw eigen risico. Alleen als u uw eigen risico 

nog niet (helemaal) heeft verbruikt, ontvangt u een rekening van de zorgverzekeraar voor het 
(resterende) bedrag

• u mag gedurende het verblijf als gezonde moeder het ziekenhuisterrein in principe niet verlaten
• uw partner kan overdag ook bij u en uw kind op de kamer verblijven, maar niet overnachten

Verblijf bij uw kind tijdens
uw kraamperiode
Voorzieningen en voorwaarden
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Vanaf dag 8: kraambedperiode is voorbij
Vanaf dag 8 is het kraambed voorbij. Dit wordt het afsluiten van ‘het kraambed’ genoemd. Ook na 
het afsluiten van het kraambed bent u van harte welkom om bij uw kind te blijven slapen. U wordt 
dan ‘inroomende’ moeder.

Wat moet u doen?
U belt uw verloskundige van thuis om uw verloskundigepraktijk op de hoogte te brengen dat 
het kraambed is afgesloten. Daarnaast krijgt u uw eigen ontslagpapieren en ontslagrecept 
van het ziekenhuis mee. Vanaf dit moment is uw eigen huisarts en/of verloskundige uw eerste 
aanspreekpunt.

Voorzieningen en voorwaarden
Vanaf dag 8, dus na de afsluiting van de kraambedperiode, veranderen de voorzieningen en 
voorwaarden:
• beide ouders kunnen overdag bij uw kind verblijven. Er is maar ruimte voor één ouder om te 

overnachten
• u kunt gebruik maken van sanitaire voorzieningen, linnen, kolfmateriaal, kraamverband en 

borstkompressen van het ziekenhuis
• u bent (zo mogelijk) zelf verantwoordelijk voor het verschonen van beddengoed
• u krijgt als inroomende ouder alle maaltijden van het ziekenhuis. Uw partner kan tegen betaling 

een maaltijd bestellen door een voucher aan te schaffen bij de receptie van het ziekenhuis en 
levert deze in als uw partner de maaltijd ontvangt

• u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen medicatie

Uw vragen
Heeft u vragen, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige. Ook kunt telefonisch contact opnemen 
met: 

afdeling neonatologie van Noordwest:
• locatie Alkmaar, telefoon 072 – 548 2970
• locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6461

afdeling verloskunde van Noordwest: 
• locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 2940 / 2925
• locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6466


