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Eén van de bespreekpunten was de vrije tarieven in de kraamzorg. Dit onderwerp is in de 
vorige vergadering ook aan de orde geweest. De klankbordgroep heeft hier een duidelijke 
mening over gegeven. 
 
Nu is naar voren gekomen dat verzekeraars op dit moment niet alleen eisen stellen aan de 
kwaliteiten van de kraamcentra met de bij behorende certificaten. De zorgverzekeraars 
vinden het ook belangrijk wat de klant er van vindt. De klant wordt gevraagd een cijfer te 
geven aan de zorg die zij hebben gekregen van desbetreffende organisatie. Het is op zich 
prima dat een zorgverzekeraar de kwaliteit van zorg toetst bij een cliënt maar voor de 
kraamcentra kan het gevolgen hebben voor de tariefafspraken die zij hebben gemaakt. 
Namelijk dat de scores die ze krijgen invloed hebben op de afgesproken tarieven. Op het 
tarief kan afhankelijk van de scoren 5% á 10% worden gekort. 
  
De klankbordgroep Kraamzorg had voor het middagprogramma mevrouw Ineke Slootweg, 
hoofd P&O van kraamzorgorganisatie De Waarde en senior planner Heleen Huiskens 
uitgenodigd. De Waardeheeft een duidelijke visie en heldere kernwaarden van waaruit zij 
werken. 
De cliënt maar ook de medewerkers staan centraal bij de organisatie. Met de 
medewerksters moet vooral een goede permanente dialoog plaatsvinden. Iedereen voelt zich 
dan gehoord en er ontstaat een volwassen arbeidsrelatie, waarin keuzes en behoeften van 
allen tot hun recht komen. 
 
Bij de meeste kraamzorgorganisaties is de gemiddelde leeftijd van de medewerksters 40 / 45 
jaar. Het is niet gemakkelijk om jonge en gemotiveerde kraamverzorgenden te werven, mede 
omdat het beeld dat zij hebben van kraamzorg hebben niet overeenkomt  met de 
werkelijkheid. Ze zijn niet berekend  op de (zware) taken die het vak kraamzorg met zich 
meebrengt. Daardoor is er veel uitval. Ook het verzuim in de kraamzorg is behoorlijk hoog.  
Het is voor de opleidingen een flinke uitdaging om leerlingkraamverzorgenden beter voor te 
bereiden en op te leiden. 
             


