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Kraamzorg van
Bo Geboortezorg

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

ALGEM EN E VOORW AARD EN
Voor de k r a a m zor g va n Bo Ge boor t e z or g

Deze Algem ene Voorw aarden van Bo Geboort ezorg zij n t ot st and gekom en in overleg m et de
Consum ent enbond, de Pat iënt enfederat ie Neder land en de LOC Zeggenschap in Zorg in het
kader van de Coördinat iegroep Zelfreguleringsoverleg ( CZ) v an de Sociaal- Econom ische Raad
en t reden in w erking per 1 j anuari 2018.De algem ene voorw aarden blij ven van kracht t ot de
CZ een nieuw e versie beschikbaar st elt . De CZ st elt het op prij s, indien zulk s bij een cit aat uit
deze Algem ene Voorw aarden w ordt verm eld.
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ARTI KEL 1 - D EFI N I TI ES
I n deze voorw aarden w ordt verst aan onder:
Cliënt e:
de nat uur lij ke persoon die kraam zorg afneem t bij een
kraam zorgaanbieder. Hieronder w ordt voor de bevalling
de zw angere en na de bevalling de kraam vrouw
verst aan.
Kraam zorgaanbieder:
( recht s) persoon die kraam zorg verleent , gefinancierd op
grond van Zorgverzekeringsw et ( Zvw ) al dan niet in
com binat ie m et part iculier gefinancierde kraam zor g en/ of
aanvullende dienst en.
Verloskundige:
een zelfst andig m edisch beroepsbeoefenaar, die de
zw angere vrouw en haar part ner gedurende de
zw angerschap en de bevalling begeleidt en regelm at ig
cont act heeft m et de vrouw . Ook w ordt hieronder de
verloskundig act ieve huisart s verst aan.
De nat uurlij ke persoon die kraam zorg en
Kraam verzorgende:

part usassist ent ie geeft onder de m edische
verant woordelij kheid van de v erloskundige.
Kraam zorg:
Zorg, onderst euning, inst ruct ie en voor licht ing aan de
cliënt e en de pasgeborene.
Minim ale kraam zorg:
Het w et t elij k m inim um aant al uren kraam zorg exclusief
part usassist ent ie van 24 uren verdeeld over acht dagen.
I ndicat iest elling:
De indicat iest elling op basis van het Landelij k
I ndicat ieprot ocol Kraam zorg ( LI P) .
Landelij k I ndicat ieprot ocol Kraam zorg ( LI P) : Prot ocol w aarin beschreven w ordt w at kw alit at ief
verant w oorde kraam zorg is regelt de hoev eelheid uren
kraam zorg die nodig is voor goede kraam zorg aan de
cliënt e en de pasgeborene.
I nschrij ving:
Verzoek van de cliënt e aan de kraam zorgaanbieder om
kraam zorg t e leveren.
Overeenkom st :
De t ussen de cliënt e en de kraam zorgaanbieder geslot en
overeenkom st m et bet rekking t ot kraam zorg.
I nt ake:
Een persoonlij k of t elefonisch gesprek t ussen een
vert egenw oordiger van de kraam zorgaanbieder en de
cliënt e voor de 34 e w eek van de zw angerschap, w aar in
onder andere de aard en om vang van de t e leveren
kraam zorg en event uele aanvullende kraam zorg en
dienst en w orden vast gest eld. Wat de zorgbehoeft es van
de cliënt e zij n en w at van de cliënt e verw acht w ordt om
goede zorg t e ont vangen.
Prakt ij kbegeleider:
De nat uur lij ke persoon die een kraam verzorgende in
opleiding of st agiaire begeleidt op de w erkplek/ st ageplek.
JGZ- overdracht :
Overdracht v an gegev ens uit de kraam per iode over
onder andere de cliënt e, de pasgeborene, de
gezinssit uat ie, de bevalling en het verloop van de
kraam zorgper iode aan de j eugdgezondheidszorg.
I ncident :
I eder niet beoogd of onvoorzien voorval in het
kraam zorgproces m et dir ect of op t erm ij n m erkbare
gevolgen voor de cliënt e en/ of de pasgeborene.
Schrift elij k:
Onder schr ift elij k w ordt ook verst aan digit aal of per em ail.
Elekt ronische w eg:
Het overbrengen of opslaan van gegevens v ia een
w ebsit e, int ernet of e- m ail.
Geschillencom m issie:
De geschillencom m issie Verpleging Verzorging en
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Geboort ezorg, vallend onder de St icht ing De
Geschillencom m issie in Den Haag.
ARTI KEL 2 - TOEPASSELI JKH EI D
1. Deze algem ene voorw aar den zij n van t oepassing op de overeenkom st .
2. Deze algem ene voorw aar den beschrij ven de recht en en plicht en van de zor gaanbieder
en cliënt e.
3. Deze algem ene voorw aar den lat en dw ingendrecht elij ke bepalingen onver let .

ARTI KEL 3 - BEKEN D M AKI N G ALGEM EN E VOORW AARD E
1. De kraam zorgaanbieder overhandigt deze algem ene voorwaarden aan de cliënt e
voorafgaand aan of bij de t ot st andkom ing van de overeenkom st en licht deze op
verzoek van de cliënt e m ondeling t oe.
2. a. Als de overeenkom st t ot st and kom t via de elekt ronische w eg dan kunnen de
algem ene voorw aarden via de elekt ronische w eg t er beschikking w orden gest eld op
een dusdanige w ij ze dat ze opgeslagen kunnen w orden zodat ze lat er t oegankelij k
zij n;
b. Als de overeenkom st niet v ia de elekt ronische w eg t ot st and kom t dan kunnen de
algem ene voorw aarden ook op vergelij kbare w ij ze via de elekt ronische w eg w orden
verst rekt , echt er alleen als de consum ent hier m ee akkoord gaat .
ARTI KEL 4 - AFW I JKI N G VAN D E ALGEM EN E VOORW AARD E
De kraam zorgaanbieder kan niet afw ij ken van deze algem ene voorw aarden, t enzij dat
uit drukkelij k is overeengekom en m et de cliënt e en de afw ij k ing niet in het nadeel is van de
cliënt e of de pasgeborene. Afw ij kingen dienen schrift elij k t e zij n overeengekom en.
ARTI KEL 5 - D UI D ELI JKE I N FORM ATI E
1. De kraam zorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die inform at ie beschikbaar heeft
( schrift elij k of op de w ebsit e) die het voor de cliënt e m ogelij k m aakt een goede
vergelij k ing t e m aken m et andere kraam zorgaanbieders, t eneinde een keuze t e
kunnen m aken.
2. I n deze inform at ie verm eldt de kraam zorgaanbieder in ieder geval:
a.
dat er een overeenkom st t ot st and kom t op het m om ent dat de
kraam zorgaanbieder de inschrij v ing accept eert ;
b.
dat de cliënt e t ot 14 dagen na de accept at ie door de kraam zorgaanbieder het
recht heeft de overeenkom st ongedaan t e m aken;
c.
event uele voorbehouden t en aanzien van het kunnen leveren van de overeen
t e kom en kraam zorg.
3. De kraam zorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënt e gedurende de loopt ij d v an de
overeenkom st voldoende geïnform eerd blij ft over voor haar en voor de pasgeborene
relevant e aangelegenheden aangaande de uit voering van de overeenkom st .
4. De kraam zorgaanbieder gaat na of de cliënt e de inform at ie begrepen heeft , alvorens
een inschrij v ing t e accept eren.
ARTI KEL 6 - D E OVEREEN KOM ST
1. De schrift elij ke of digit ale inschr ij v ing door de cliënt e vorm t het verzoek aan de
kraam zorgaanbieder kraam zorg aan de cliënt e t e leveren. De kraam zorgaanbieder
accept eert de inschrij v ing schrift elij k of digit aal w aarm ee de overeenkom st t ot st and
kom t . De cliënt e heeft t ot 14 dagen na het sluit en van de overeenkom st het recht de
overeenkom st ( kost eloos) ongedaan t e m aken.
2. Als de cliënt e zich t elefonisch inschrij ft , st uurt de k raam zorgaanbieder daarna een
door hem get ekende overeenkom st in t w eevoud naar de cliënt e, m et het verzoek een
door haar get ekend exem plaar t erug t e st uren. I n dit geval kom t de over eenkom st t ot
st and na ondert ekening door de cliënt e.
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3. Als de cliënt e j onger is dan 18 j aar dan m oet de cliënt e de overeenkom st , ondanks het
feit dat zij vanaf de leeft ij d van 16 j aar w et t elij k een geneeskundige overeenkom st
m ag aangaan ( WGBO) , lat en ondert ekenen door een w et t elij k vert egenw oordiger
vanw ege de financiële garant st elling t ot 18 j aar.
4. De overeenkom st bevat in ieder gev al:
a.
een verw ij zing naar het LI P voor de aard en om vang van de kraam zorg. De
aard en om v ang van de kraam zorg w ordt t ij dens het int akegesprek ( voor de
34e w eek van de zw angerschap) schrift elij k vast gest eld;
b.
als inschrij ving heeft plaat sgevonden vóór de 5e m aand van de zw angerschap,
een bepaling dat de geïndiceerde uren kraam zorg aan de hand v an het LI P
w orden gelever d;
c.
als inschrij ving heeft plaat sgevonden in of na de 5e m aand van de
zw angerschap, een bepaling dat in ieder geval de m inim ale kraam zorg w ordt
gegar andeer d;
d.
indien van t oepassing een duidelij ke om schrij ving van de voorbehouden t en
aanzien van het kunnen leveren van de afgesprok en kraam zorg en de gevolgen
daarv an;
e.
dat afspraken over aanvullende kraam zorg en dienst en t ij dens de int ake ( zie
art ikel 8) w orden besproken en schrift elij k w orden vast gelegd in een addendum
op de overeenkom st . Als dit voor cliënt e kost en oplevert , dient er een
specificat ie van de kost en in dit addendum opgenom en t e w orden;
f.
een bepaling dat cliënt e een w et t elij k e eigen bij dr age verschuldigd is over de
gelever de uren kraam zor g. Er hoeft geen eigen bij drage t e w orden bet aald
over de uren part usassist ent ie.;
g.
een regeling bet reffende t oest em m ing voor gebruik van gegevens v an de
cliënt e en de pasgeborene;
voor w et t elij k verplicht e m et ing van zorginhoudelij ke kw alit eit sindicat oren en
voor het m et en van cliënt ervaringen in de zorg op VSV en organisat ieniveau;
in het kader van de int er ne kw alit eit scyclus en int erne kw alit eit sverbet ering
voor cont roles door zorgv erzekeraars t er uit voering van het cont r act m et de
kraam zorgaanbieder in overeenst em m ing m et de geldende regels;
voor overdracht van gegevens aan de j eugdgezondheidszorg;
h.
een event uele annuler ingskost enregeling;
i.
een bepaling dat w ij ziging van de overeenkom st alleen m ogelij k is na over leg
t ussen kraam zorgaanbieder en cliënt en dat deze schrift elij k m oet w orden
vast gelegd;
j.
een verw ij zing naar deze algem ene voorw aarden en de t oepasselij kheid
hiervan.
ARTI KEL 7 - AFW I JKI N G VAN D E OVEREEN KOM ST
1. Afw ij king van de overeengekom en kraam zorguren kan alleen in onderling overleg t ot
st and kom en en dient schrift elij k t e w orden vast gelegd. Afw ij k ing van de w et t elij k
voorgeschreven m inim ale kraam zorg is niet m ogelij k. Bij afw ij k ing van de
overeenkom st kan in overleg door beide part ij en schrift elij k een genoegdoening
afgesproken w orden.
2. Een eigen bij drage is de cliënt e na afw ij king van de overeenkom st alleen v erschuldigd
over het w erkelij k afgenom en aant al uren kraam zorg.
ARTI KEL 8 - D E I N TAKE
1. Bij de int ake w ordt de indicat iest elling voor het aant al uren kraam zorg m et de cliënt e
besproken. I n dit gesprek w ordt besproken:
a.
de procedure t er verkrij ging van een ( her) indicat ie conform het LI P
en de t oelicht ing over de ( her) indicat ie en de consequent ies van voort ij dige
beëindiging van de kraam zorg door de cliënt e;
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b.

de vast st elling v an de aard en om vang van de t e leveren kraam zorg aan de
hand van het LI P en de w ensen van de cliënt e;
c.
een beschr ij v ing en event uele v ast st elling van de aanvullende kraam zorg
( vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pak ket of part iculier gefinancierd)
en van de dienst en w aar de cliënt e gebruik van kan m aken en event uele
vast st elling daarv an w at volgens art ikel 6 lid 4e w ordt vast gelegd.
2. Voor of t ij dens de int ake biedt de kraam zorgaanbieder de cliënt e schr ift elij ke
inform at ie aan over t enm inst e de volgende punt en:
a.
de verant w oordelij kheidsverdeling t ussen kraam v erzorgende en verloskundige;
b.
Het best aan van een cliënt versie van de zorgst andaar d;
c.
sleut elbeheer;
d.
w elke voorzieningen de cliënt e m oet t reffen om de kraam verzorgende in st aat
t e st ellen veilig t e w erken conform de regelgeving m et bet rekking t ot
arbeidsom st andigheden en hygiëne;
e.
het gebruik van de aut o van de cliënt e en/ of part ner door de
kraam verzorgende;
f.
het parkeerbeleid;
g.
het priv acybeleid;
h.
het m edicat iebeleid;
i.
de inform at ieplicht aan cliënt e over inzet van kraam verzorgenden in opleiding
en t oest em m ingsplicht bij inzet st agiaires.
j.
de event uele annuleringskost enregeling
k.
de consequent ies van de Arbeidst ij denw et en de collect ieve
arbeidsovereenkom st ( cao) voor de inzet van kraam verzorgenden
l.
schaderegeling: de regeling voor vergoeding van schade, veroorzaakt door de
m edew erker van de kraam zorgaanbieder
3. De in het int akegesprek gem aakt e afspraken w or den schr ift elij k v ast gelegd ( zie art ikel
6 lid 4 onder e) .
ARTI KEL 9 - H ET KRAAM ZORGPLAN
1. De kraam verzorgende st elt schrift elij k op basis van de indicat iest elling uit het
Landelij k I ndicat ieprot ocol ( LI P) en in sam enspraak m et de cliënt e een kraam zorgplan
op bij aanvang v an de kr aam zorg.
2. I n het kraam zorgplan w orden de doelen en afspraken vast gelegd en afgest em d op de
w ensen, gew oont es en om st andigheden v an de cliënt e en de pasgeborene.
3. I n het kraam zorgplan w ordt voort s in ieder gev al vast gelegd:
- w elke gezinsleden of andere m ant elzorg bij de kr aam zorgverlening w orden
bet rokken;
- de gem aakt e afspraken over onderst euning, inst r uct ie en voorlicht ing t e leveren door
de kraam verzorgende aan part ner en/ of andere gezinsleden.
- de m om ent en van ev aluat ie van het kraam zorgplan.
4. Als de kraam verzorgende de overeengekom en kraam zorg niet conform het
kraam zorgplan kan verlenen, st elt de kraam verzorgende/ kraam zorgaanbieder de
cliënt e daarvan m et een in kennis. Als de cliënt e de overeengekom en kraam zorg niet
conform het kraam zorgplan kan/ w il ont v angen, st elt de cliënt e de kraam v erzorgende
en buit en de w erkt ij den v an de kraam verzorgende de kraam zorgaanbieder daarv an
m et een in kennis. I n overleg en sam enspraak m et de cliënt e w ordt het kraam zorgplan
door de kraam verzorgende vervolgens bij gest eld.
5. Het kraam zorgplan is onderdeel van het geboort ezorgplan dat de coördiner end
zorgverlener sam en m et de zw anger heeft opgest eld.
ARTI KEL 1 0 - ALGEM EEN
1. Voor de in dit hoofdst uk bedoelde gegevens geldt onverkort w at is bepaald in de Wet
bescherm ing persoonsgegevens ( vanaf 25 m ei 2018: Algem ene verordening
gegevensbescherm ing) .
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2. Voor zover de in dit hoofdst uk bedoelde gegevens vallen onder de art ikelen 7: 446 –
7: 468 v an het Burger lij k Wet boek, geldt onverkort w at daar is bepaald.
ARTI KEL 1 1 - BEW AREN VAN GEGEV EN S
1. De kraam zorgaanbieder dient gegevens over de cliënt e en de pasgeborene t e
bew aren. Deze gegevens zij n vast gelegd in de overeenkom st , het LI P- form ulier, de
JGZ- overdracht , de urenr egist rat ie en een w eer gave van de regist rat ie, int erpret at ie
en t e nem en act ies bij de cliënt e en/ of de pasgeborene t en behoeve van signalering
van gezondheidsproblem en.
2. Bij beëindiging van de ov ereenkom st bew aart de k raam zorgaanbieder bovenst aande
gegevens en blij ven deze gegevens t er beschikking van zow el de kraam zorgaanbieder
als de cliënt e. De cliënt e krij gt een kopie als zij dat w il. Voor de gegevens bedoeld in
art ikel 7: 454 van het Bur gerlij k Wet boek gelden de daar bepaalde bew aart erm ij n en
de recht en van de cliënt e en t en aanzien van correct ie en verniet iging. Voor andere
gegevens geldt de norm genoem d in de Wet bescherm ing persoonsgegevens.
ARTI KEL 1 2 - GEGEVEN SVERSTREKKI N G EN VERLEN I N G VAN I N ZAGE D OOR D E
KRAAM ZORGAAN BI ED ER AAN D ERD EN
1. De kraam zorgaanbieder verst rekt zonder de schrift elij ke t oest em m ing van de cliënt e
geen ( inzage in) gegevens over de cliënt e en de pasgeborene aan derden, behalve t er
voldoening aan een w et t elij ke verplicht ing of naleving van de m eldcode
kinderm ishandeling indien t oest em m ing niet gevr aagd kan w orden vanw ege veiligheid
kind/ gezin.
2. Onder derden als bedoeld in het eerst e lid w orden niet verst aan de verlosk undige en
diegene die nam ens en/ of in opdracht van de kraam zorgaanbieder bet rokken zij n bij
de lever ing van de kraam zorg, voor zover de verst rekking van ( inzage in) gegevens
noodzakelij k is voor de door dezen t e verricht en w erkzaam heden.
3. Na overlij den van de cliënt e en/ of de pasgeborene geeft de kraam zorgaanbieder
desgevraagd inzage in de door de kraam zorgaanbieder bew aarde gegevens aan de
nabest aanden voor zover de cliënt e daarvoor schrift elij k t oest em m ing heeft gegeven
of t oest em m ing m ag w orden veronderst eld.
4. De kraam verzorgende en degenen die nam ens en/ of in opdracht van de
kraam zorgaanbieder bet r okken zij n bij de levering van de kraam zorg zij n gehouden
aan een geheim houdingsplicht . De kraam zorgaanbieder st elt de cliënt e hiervan op de
hoogt e.
ARTI KEL 1 3 - KRAAM ZORG
1. De kraam zorgaanbieder levert kraam zorg m et inacht nem ing van:
a.
de norm en “ verant w oorde kraam zorg” zoals die door represent at ieve
organisat ies van in ieder geval kraam zorgaanbieders en cliënt en in over leg m et
de I nspect ie voor de Gezondheidszorg zij n v ast gest eld,
b.
de zorgst andaard zoals die door het Zorginst it uut Nederland is vast gest eld
en de zorg om schreven in het LI P.
2. De kraam zorgaanbieder zorgt ervoor dat alle kraam verzorgenden die binnen de
organisat ie v an de kraam zorgaanbieder of in opdr acht van de kraam zorgaanbieder
kraam zorg verlenen aan de cliënt e:
a.
hiert oe t e allen t ij de bev oegd en bekw aam zij n;
b.
ingeschreven st aan in het Kw alit eit sregist er van het Kenniscent rum Kraam zorg
c.
handelen overeenkom st ig de voor de kraam verzorgende geldende
professionele st andaarden w aaronder de r icht lij nen van de beroepsgroep en in
ieder gev al als een redelij k bekw aam en redelij k handelend beroepsbeoefenaar.
Afw ij king van de professionele st andaard m oet de kraam zorgverzorgende
m ot iveren en aan de cliënt e uit leggen. De kraam zorgverzorgende m aakt
aant ekening van de afw ij king en van de uit leg aan de cliënt e in het
kraam zorgplan.
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3. De kraam verzorgende in opleiding m ag uit sluit end kraam zorg verlenen onder
supervisie v an een prak t ij kbegeleider
4. De kraam zorgaanbieder zorgt voor cont inuït eit van de kraam zorg.

ARTI KEL 1 4 - VEI LI GH EI D

De k raam zorgaanbieder m aakt gebruik van deugdelij k m at eriaal dat zij voor de
uit oefening van het ber oep nodig heeft .
ARTI KEL 1 5 - AFSTEM M I N G ( ÉÉN CLI ËN TE – M EER ZORGVERLEN ERS)
Als de cliënt e en/ of de pasgeborene t e m aken heeft m et t w ee of m eer zorgverleners die
nam ens of in opdracht van de kraam zorgaanbieder bet rokken zij n bij de lev ering van de
kraam zorg zorgt de kraam zorgaanbieder ervoor dat :
a.
alle bet rokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraam zorgplan inform eren
en indien nodig bevragen over relevant e gegevens van de cliënt e en/ of de
pasgeborene, w aarbij de ervaringen van de cliënt e w orden m eegenom en en de cliënt e
daarover w ordt geïnform eerd;
b.
de t aken en verant w oordelij kheden rond de kraam zorgverlening aan de cliënt e en/ of
de pasgeborene t ussen de bet rokken zorgverlener s helder zij n afgebakend en
afgest em d;
c.
alle zorgverleners het kraam zorgplan bij houden en raadplegen.
ARTI KEL 1 6 - I N CI D EN TEN
1. Zo spoedig m ogelij k na een incident inform eert de kraam zorgaanbieder de cliënt e
over:
a.
de aar d en de oorzaak van het incident ;
b.
of en w elke m aat regelen zij n genom en om soort gelij ke incident en t e
voorkom en.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidst oest and v an de cliënt e en/ of de
pasgeborene, bespreekt de kraam verzorgende dit m et een m et de ver loskundige.
3. De kraam verzorgende verleent adequat e kraam zorg op inst ruct ie van de
verloskundige t eneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt e en/ of de
pasgeborene t e beperken.
4. I n geval een incident direct om ingr ij pen vraagt , handelt de kraam verzorgende direct
en m eldt dit zo spoedig m ogelij k aan de ver loskundige.
5. De kraam zorgorganisat ie zorgt voor adequat e m elding v an incident en in de daarvoor
vast gest elde regist r at iesy st em en.
ARTI KEL 1 7 - ZORG VOOR PERSOON LI JKE EI GEN D OM M EN
De kraam zorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zij n verant w oordelij kheid
bet rokken zij n bij de kr aam zorg voor de cliënt e en de pasgeborene, zorgvuldig om gaan m et
hun eigendom m en.
ARTI KEL 1 8 - VERPLI CH TI N GEN VAN D E CLI EN TE
1. De cliënt e legit im eert zich voorafgaand aan de t ot st andkom ing v an de over eenkom st
of gedurende de loopt ij d van de overeenkom st op verzoek van de kraam zorgaanbieder
m et een w et t elij k erkend, geldig legit im at iebew ij s.
2. De cliënt e geeft de kraam zorgaanbieder, m ede naar aanleiding van diens vragen, naar
best e w et en de inlicht ingen en de m edew erk ing die deze redelij kerw ij s voor het
uit voeren van de overeenkom st behoeft .
3. De cliënt e ont houdt zich van gedrag zoals agressie, discr im inat ie, ( seksuele)
int im idat ie en/ of ander gedrag dat schadelij k is voor de gezondheid of het w elzij n v an
de kraam verzorgende en andere personen w erkzaam bij of in opdracht van de
kraam zorgaanbieder. De cliënt e spant zich t evens in dat gezinsleden en bezoekers
zich ont houden van bovenst aand gedrag.
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4. De cliënt e ver leent alle noodzakelij ke m edew erking om de kraam zorgaanbieder in
st aat t e st ellen kraam zorg conform de regelgev ing bet reffende de
arbeidsom st andigheden en hygiëne t e kunnen lat en geven.
5. De cliënt e m oet kraam verzorgende en andere personen w erkzaam bij of in opdracht
van de kraam zorgaanbieder de gelegenheid bieden hun t aken uit t e voeren zoals
vast gelegd in het kraam zorgplan of in het kader v an veiligheid.
6. Zodra de cliënt e kraam zorg en/ of dienst en ont v angt van een andere
kraam zorgaanbieder, inform eert zij de kraam zorgaanbieder daarover.
7. De cliënt e m oet bij de kr aam zorgaanbieder binnen 5 dagen na afronding van de
kraam zorg schrift elij k m elding m aken van door haar geconst at eerde schade.
8. De cliënt e w ordt geacht verzekerd t e zij n voor w et t elij ke aansprakelij kheid.
ARTI KEL 1 9 - BETALI N G
1. De cliënt e is de kraam zorgaanbieder de overeengekom en prij s verschuldigd voor de
overeengekom en kraam zorg en dienst en voor zover deze niet op grond van de Zvw
dan w el recht st reeks door de zorgverzekeraar zij n verschuldigd.
2. Voor de overeengekom en kost en van aanvullende kraam zorg, eigen bij drage en/ of
dienst en als bedoeld in art ikel 6 lid 4 onder e en f st uurt de kraam zorgaanbieder een
duidelij ke en gespecificeerde fact uur aan de cliënt e.
3. De kraam zorgaanbieder st uurt na het verst rij ken van een bet alingst erm ij n van 30
dagen een bet alingsher innering en geeft de cliënt e de gelegenheid binnen 14 dagen na
ont vangst van de her innering alsnog t e bet alen.
4. Als na het verst rij ken van de t w eede bet alingst erm ij n nog st eeds niet is bet aald is de
kraam zorgaanbieder gerecht igd w et t elij ke rent e en buit engerecht elij ke incassokost en
in rekening t e brengen v anaf het verst r ij ken v an de eerst e bet alingst erm ij n.
ARTI KEL 2 0 - BEEI N D I GI N G VAN D E OVEREEN KOM ST
1. De overeenkom st eindigt :
a.
door opnam e van de cliënt e in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na
de bevalling uit het ziekenhuis t erugkeert en de pasgeborene gedurende deze
10 dagen geen kraam zor g nodig heeft , t enzij de cliënt e aanvullend verzekerd is
voor uit gest elde kraam zorg;
b.
door opnam e van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10
dagen na de bevalling uit het ziekenhuis t erugkeert en de cliënt e geen
kraam zorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, t enzij de cliënt e aanvullend
verzekerd is voor uit gest elde kraam zorg;
c.
bij w ederzij ds goedv inden w at schrift elij k w ordt v ast gelegd;
d.
door overlij den van de cliënt e als de pasgeborene geen kraam zorg nodig heeft ;
e.
door overlij den van de foet us of pasgeborene als de cliënt e geen kraam zorg
nodig heeft ;
f.
op basis v an m edische gronden bij de cliënt e;
2. I ndien de cliënt e de overeenkom st anders dan op basis van bovenst aande onderdelen
eenzij dig opzegt , kan de kraam zorgaanbieder annuler ingskost en in rekening brengen.
ARTI KEL 2 1 - OPZEGGI N G D OOR D E KRAAM ZORGAAN BI ED ER
De kraam zorgaanbieder kan de overeenkom st uit sluit end schr ift elij k opzeggen om gew icht ige
redenen m it s is voldaan aan de volgende voorw aarden:
a.
de kraam zorgaanbieder heeft de gronden w aarop de voorgenom en opzegging berust
m et de cliënt e besproken;
b.
de kraam zorgaanbieder heeft m et de cliënt e een passend alt ernat ief besproken;
c.
de kraam zorgaanbieder heeft de cliënt e gew ezen op de m ogelij kheid een k lacht in t e
dienen.
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ARTI KEL 2 2 - BEM I D D ELI N GSREGELI N G
1. De zorgaanbieder hant eert een op de w et Kw alit eit Klacht en en Geschillen Zorg
( WKKGZ) gebaseerde en voldoende bekend gem aakt e regeling voor de opv ang, en
afhandeling van klacht en en behandelt de klacht overeenkom st ig deze
klacht enprocedure.
2. Onderdeel van de klacht enregeling is de door de WKKGZ bedoelde
klacht enfunct ionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht , kan bem iddelen en
een oplossing voor de klacht aandragen. Deze klacht enfunct ionar is w erkt
onafhankelij k van de direct ie / raad van best uur / eigenaar van de zorgaanbieder.
Naam en cont act gegevens van deze funct ionar is st aan in de boven bedoelde
klacht enregeling.
3. De klacht enregeling is m akkelij k vindbaar geplaat st op de w ebsit e v an de
zorgaanbieder. I ndien gew enst ont vangt de cliënt hiervan een papieren versie.
ARTI KEL 2 3 - GESCH I LLEN REGELI N G
1. Een geschil ont st aat als de procedure zoals om schr even in art ikel 22 niet goed is
gevolgd of niet heeft geleid t ot het in voldoende m at e w egnem en van de k lacht of
indien van de cliënt in redelij kheid niet m ag w orden verw acht de k lacht eerst bij de
zorgaanbieder in t e dienen.
2. De cliënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de
Geschillencom m issie zoals genoem d in de k lacht en- en geschillenregeling van de
zorgaanbieder en die voldoet aan de w et t elij ke eisen.
3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen v an de WKKGZ en is afgest em d m et
vert egenw oordigende par t ij en v an cliënt en / consum ent en.
4. De geschillencom m issie behandelt k lacht en en claim s en kan een schadever goeding
t oekennen van t en hoogst e € 25.000.
5. De geschillenregeling is m akkelij k vindbaar geplaat st op de w ebsit e van de
zorgaanbieder. I ndien gew enst ont vangt de cliënt hiervan een papieren versie.
ARTI KEL 2 4 - N AKOM I N GSGARAN TI E
Deze algem ene voorw aar den kunnen slecht s w orden gew ij zigd in overleg t ussen Bo
Geboort ezorg enerzij ds en de Consum ent enbond, de LOC Zeggenschap in de zorg en de
Pat iënt enfeder at ie Nederland anderzij ds.
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