
SPECIALISTISCHE 
KRAAMZORG

Heb ik  specialistische kraamzorg nodig?

Als je psychisch kwetsbaar bent, kun je veel 
baat hebben bij specialistische kraamzorg. Bij 
psychische kwetsbaarheid kun je denken aan o.a.:
•  meer dan gewone onzekerheid of

onevenwichtigheid
•  depressie of psychose na een eerdere

zwangerschap
•  een psychiatrische aandoening
•  een instabiele of kwetsbare thuissituatie
•  een andere omstandigheid die kwetsbaar

maakt zoals een tienerzwangerschap,
relatieproblematiek, verstandelijke beperking,
sociaal isolement, ontbreken van mantelzorg en/
of verslavingsproblematiek

Een vertrouwd kennismakingsgesprek

Na je aanmelding komen we bij jou en je partner 
langs voor een gesprek. Hierin kan jullie eventuele 
eerdere ervaringen rondom zwangerschap en 
bevalling delen en bespreken we wat er in jullie 
situatie nodig is voor een goede kraamweek. 
In dit vertrouwde gesprek bespreken we welke 
kwetsbaarheden en/of angsten er bij jullie 
spelen. Vervolgens stellen we een plan op waarin 
we beschrijven hoe we invulling geven aan de 
kraamtijd.  
We helpen jou en je baby graag een goede start te 
maken.

SPECIALIST IN 
ZORG THUIS
Bij Allerzorg krijgt u zorg vol aan dacht, 
respect en ruimte om uzelf te kunnen 
zijn. Gewoon zoals het hoort.

Gespecialeerde 
kraamzorg die aansluit 
bij jouw situatie

Allerzorg: 
Specialist 
in zorg thuis

Heb je een vraag of wil je jouw situatie met ons 
bespreken? Je kunt ons bereiken via. 

Telefoonnummer:  088 - 184 0114 
E-mailadres:  info@kraamzorg.allerzorg.nl

Op onze website vind je meer informatie over onze 
kraamzorg. 
WWW.ALLERZORG.NL/KRAAMZORG
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Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap. 
Voordat je jouw kleine baby’tje in je armen kan 
sluiten, zal je hoogstwaarschijnlijk nog een heleboel 
moeten regelen. Eén van die dingen is het regelen 
van kraamzorg. 
Onze kraamverzorgenden zullen voor jou, je baby 
en de rest van het gezin zorgen zoals zij ook voor 
hun eigen familie zouden zorgen. Met veel liefde en 
aandacht.

Specialistische kraamzorg

De geboorte van een kindje is een mooie 
gebeurtenis, maar kan ook zeer ingrijpend zijn. 
Bijvoorbeeld als je psychisch kwetsbaar bent. Een 
zwangerschap, bevalling en kraamtijd verdienen 
dan extra zorg en aandacht. Om te zorgen voor een 
goede en stabiele start voor jou en je kindje bieden 
wij specialistische kraamzorg die aansluit bij jouw 
situatie.

Wat houdt specialistische kraamzorg in

In de kraamtijd krijgen jij, je baby en de rest van 
het gezin zorg van een gespecialiseerde kraam
verzorgende. Zij heeft aanvullende scholing en 
ervaring op het gebied van psychische problematiek 
en de invloed die dit kan hebben op zwangerschap, 
bevalling en kraamtijd. Er wordt in de kraamtijd 
nauw samengewerkt met een psychiatrisch 
verpleegkundige. De psychiatrisch verpleegkundige 
coördineert het zorgproces, brengt jou en je 
partner tijdens de kraamtijd een aantal bezoeken 
en onderhoudt contact met je verloskundige en 
eventuele behandelaar (huisarts of psychiater). 

Zorg na de kraamtijd

Als blijkt dat jij na de kraamtijd langer onder
steuning nodig hebt van een psychiatrisch verpleeg 
kundige leggen we contact met de gemeente waarin 
jij woont. Er wordt gekeken of het mogelijk is 
nazorg te bieden vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. 

Een ervaringsverhaal

Eline: “In de kraamtijd na mijn eerste bevalling zat 
ik niet op de bekende roze wolk. Na een paar weken 
werd namelijk vastgesteld dat ik depressief was. Het 
heeft lang geduurd voor ik me weer mezelf voelde. 
Toen ik zwanger werd van mijn tweede kindje, werd 
ik verwezen naar de POP* in het ziekenhuis. Daar 
hebben ze mij geholpen om deze bevalling psychisch 
goed voor te bereiden. Na de geboorte van Tim, mijn 
tweede kindje, kreeg ik specialistische kraamzorg 
van Allerzorg Kraamzorg. Het gaf mij rust om te 
weten dat de kraamverzorgende extra aandacht 
had voor mijn situatie. Zij wist wat mijn valkuilen 
waren, hielp mij rust te nemen en mijn grenzen aan 
te geven naar mijn omgeving. Een psychiatrisch 
verpleegkundige kwam voor gesprekken met mij en 
mijn man Arjen. Samen met de behandeling vanuit 
de POP heeft dit gezorgd voor een fijne kraamtijd, 
waarin ik niet opnieuw depressief ben geworden.

* POP: Poli in het algemeen ziekenhuis waarbinnen er  
een samenwerking is tussen de psychiater, kinderarts  
en gynaecoloog.

Sanne: “Na de geboorte van mijn dochter Meike 
ging het niet goed met mij. Mijn partner en ik zijn 
tijdens de zwangerschap uit elkaar gegaan en ik 
stond er alleen voor. Ik voelde me erg onzeker 
en vond het moeilijk om samen met Meike een 
dagritme te vinden en goed voor haar te zorgen. 
De kraamverzorgende heeft me daarbij geholpen. 
Ook na de kraamtijd heeft ze me begeleid in het 
aanhouden van mijn ritme en het omgaan met mijn 
onzekerheid. Inmiddels kan ik zeggen dat het heel 
erg goed gaat met mijn dochter en mij mede dankzij 
Allerzorg Specialistische Kraamzorg.”


