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Geboortecentrum 
 

Verblijf gezonde moeder 
 

Behandeling kind door kinderarts 
 
Inleiding  
U heeft vernomen dat u een gezonde moeder bent. Dit betekent dat het medisch 
gezien niet nodig is dat u in het ziekenhuis verblijft. Omdat uw baby in het ziekenhuis 
behandeld wordt door de kinderarts, bieden wij u de mogelijkheid om bij uw kind te 
verblijven. Zo kunt u toch nog dicht bij uw kindje zijn.  
Tot maximaal 28 dagen na de geboorte van de baby wordt uw verblijf door het 
ziekenhuis geregistreerd als gezonde moeder. Dit betekent dat u zonder medische 
noodzaak in het ziekenhuis verblijft.  
 
Controle door verloskundige 
Omdat u medisch gezien niet in het ziekenhuis hoeft te blijven, zal de kraamcontrole 
worden uitgevoerd door onze verloskundige. Indien nodig overlegt zij met een 
gynaecoloog of de arts-assistent gynaecologie. 
Naast de controle door de verloskundige wordt u door de verpleegkundige van de 
afdeling verzorgd, zoals dat thuis door de kraamzorg zou gebeuren.  
Tijdens uw verblijf als gezonde moeder in ons ziekenhuis zorgen wij voor de 
volledige voorzieningen ten aanzien van voeding (zie informatie klapper). Eventuele 
medicijnen moet u zelf verzorgen, net zoals in de thuissituatie.  
Na een periode van 8 tot 10 dagen worden de kraamcontroles door verloskundige en 
verpleging afgesloten. 
 
Kosten bij verblijf op de kraamafdeling zonder medische noodzaak 
Per zorgverzekeraar gelden andere regels voor de doorberekening van de kosten 
van het tarief van de gezonde moeder.  
 
Advies: neem contact op met uw zorgverzekeraar 
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te vragen naar 
de vergoeding als gezonde moeder. 
 
Belangrijk  
Als gezonde moeder verblijft u zonder medische noodzaak in het ziekenhuis. In geval 
van grote drukte en een dreigend beddentekort gaan opnames met een medische 
indicatie uiteraard altijd voor. Dit kan betekenen dat wij u in uitzonderlijke gevallen 
alsnog moeten verzoeken het ziekenhuis te verlaten.   
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Vragen 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u deze bespreken op 
de afdeling. 
 
Geboortecentrum Noord-Limburg 
routenummer 88 
 
Bouwlaag 2 Verlosafdeling/ Kraamsuites/ afdeling Gynaecologie 
Bouwlaag 3 Polikliniek Verloskunde/ Couveusesuites/ afdeling  
 Neonatologie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboortecentrum Noord Limburg 
 
Professor Gelissensingel 20 
5912 JX Venlo 
 (077) 320 55 55 
 
internet: www.geboortecentrumnoordlimburg.nl 
 

Bekijk uw medisch gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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