
Welkom!



• Wie is er student?

• Wie is er kraamverzorgende?

• Wie is er vroedvrouw?

• Wie werkt er in de thuiszorg?

• Wie in het ziekenhuis?

Wie zijn jullie?



• Simonne Vandewaerde
• Kraamzorg Landelijke thuiszorg Kempen

• Karen Vliegen
• Coördinator Vroedvrouwenteam Wit-gele Kruis van Antwerpen

• Lactatiekundige IBCLC

=> Beiden steeds met aandacht voor kwetsbare gezinnen

Wie zijn wij?



Kraamzorg

Professionele kraamzorg

op maat rond de geboorte 



Vroedvrouwenteam
• Pre- en postnale zorg

• Provincie antwerpen

• 20 vroedvrouwen

• 5 lactatiekundigen (IBCLC) 



We beginnen graag met een casus….



De workshops

• In samenwerking met kraamzorg, ocmw en de 
vroedvrouw werden er workshops georganiseerd 
voor zwangere en pasbevallen ouders.

• De thema’s die aan bod kwamen zijn…
• Borstvoeding
• Babymassage
• Gezonde voeding en gezond koken…
• ….



• Sarah is een van de zwangere dames
• Ze is 18 jaar
• Ze is ongepland, maar wel uiteindelijk gewenst 

van haar eerste kindje
• Ze woont samen met haar vriend bij haar 

schoonouders
• Ze heeft geen contact meer met haar eigen 

ouders
• Ze rookt, de baby wordt eerder klein geschat, 

verder zijn er geen complicaties
• Ze vraagt zelf voor extra ondersteuning door 

vroedvrouw en kraamzorg

Sarah



• De vroedvrouw gaat twee maal prenataal op 
huisbezoek 
• We bespreken de realiteit van de BV
• We bespreken hoe het leven straks met een baby zal 

zijn
• De schoonfamilie en vriend worden hierbij zoveel 

mogelijk betrokken
• Kraamzorg wordt prenataal afgesproken

Prenataal



• Op 18/10 bevalt Sarah op 37 weken van een 
meisje

• Ze komt naar huis op dag 5
• Op dag 6 gaat de vroedvrouw op huisbezoek

• verloskundig zijn er geen bijzonderheden
• BV verloopt goed

• kraamhulp thuis start op dag 7 . De 
kraamverzorgende gaat verschillende dagen per 
week naar de jonge ouders om kraamzorg te 
bieden. 

Dan bevalt ze van Linde…



• De ondersteuning van vroedvrouw en 
kraamverzorgende wisselen elkaar af, bij haar 
schoonouders thuis

• We zijn ook soms samen in het gezin om 
duidelijke afspraken te maken (bijvoorbeeld 
rond niet roken in huis en veilig slapen)

• Begeleiding borstvoeding, verzorging baby, 
aandacht voor psychisch en fysisch welzijn van 
mama en papa

Het verdere verloop



• Het jonge gezin verhuist naar een eigen woning via het OCMW 
(doorgangswoning)

• Werkpunten
• gezinssituatie aanpassen aan behoeften van de baby (vrienden van 

papa);

• Hulp ‘s nachts: de kv slaapt één nacht in

• financiële situatie aanpakken samen met OCMW

• mama wil werk zoeken => kinderopvang zoeken

• relatie tussen de jonge ouders opvolgen

Het verdere verloop



• Sarah volgt een cursus bij het OCMW: een Triple P –programma; 
wordt ook begeleid door de dienst huisvesting van het OCMW; de 
jonge ouders gaan in budgetbegeleiding

• Er wordt kinderopvang geregeld bij één van de partners; Linde gaat 
twee maal per week naar de onthaalmoeder , dicht bij de woonst 
van de ouders

• Mama wil werk en borstvoeding blijven combineren  (er wordt een 
diepvries gekocht voor het gezin om de afgekolfde melk te bewaren, 
met geld van een fonds)

Het verdere verloop



• Kraamhulp stopt eind februari
• (in totaal 127 uren kraamhulp in 35 dagen; van 

geboorte eind oktober tot 27 februari ) 
• de dienst “integrale  gezinsbegeleiding” 

neemt over vanaf begin maart 
• De tienerouders worden geïnformeerd 

over een weekend voor tienerouders 
(Fara)

• Ook voor hun tweede kindje neemt Sarah 
contact met ons op.

We sluiten af



Opdat deze relatie optimaal zou kunnen ontwikkelen moeten volgende 
voorwaarden minimaal vervuld zijn :

- het gezin kan op socio-economisch vlak deelnemen aan de 
samenleving (een job, een veilig en gezond huis om in te wonen, 
deelnemen aan sociale activiteiten….)

- er is een harmonieuze relatie tussen de ouders en de andere 
gezinsleden 

Kern van ondersteuning door een kraamverzorgende= 
gezonde gehechtheidsrelatie tussen ouders en kind



• Reeds prenataal contact met het gezin
• Zwangerschap= meest ideale moment voor gedragsverandering

• Band opbouwen

• Info geven rond
• Zwangerschap

• Bevalling

• Postpartum

• Voedingskeuze bespreken

• Normaal babygedrag bespreken

• Netwerk opbouwen

• Kraamzorg

• Kind en gezin

• Gezinsondersteuning 

Aandachtspunten voor de vroedvrouw



• Postpartum
• Opstart direct na thuiskomst

• Bereikbaar zijn (24u/24, 7d/7)

• Aandacht voor beleving van ouderschap

Aandachtspunten voor de vroedvrouw



• Kind in Beeld (Kind en gezin)

• Website kind en gezin (bijvoorbeeld veilig slapen spel en info in 
verschillende talen)

• Zanzu

• Tolkentelefoon Babel

• Info filmpjes realiteit borstvoeding: “mama’s melk, da’s de max”

• Opgepast met
• Culturele verschillen

• Ideale plaatjes

• De lat te hoog leggen

Laagdrempelig communiceren

https://www.kindengezin.be/spelveiligslapen/
https://www.kindengezin.be/img/VeiligSlapenAlbanees2017.pdf
https://www.zanzu.be/nl
https://www.youtube.com/watch?v=qT_A9QYBxNc


• Laagdrempelig
• Bereikbaar, betaalbaar, verstaanbaar

• Continuïteit

• Respect
• Niet vanuit eigen refentiekader

• Culturele verschillen

• Beroepsgeheim!

• Aanklampend

• Vertrouwen

• Samenwerken (ken je grenzen! En je sociale kaart!)

Take home message



Dankjewel voor 
jullie aandacht



Ze zien ons graag komen 

https://www.youtube.com/watch?v=VzCCJznadVM

https://www.youtube.com/watch?v=VzCCJznadVM


LANDELIJKE THUISZORG
MAAKT DEEL UIT VAN 

kraamzorg
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