Indicatieformulier Kraamzorg

e

1 indicatie: zwangerschap

1

Naam kraamvrouw:

klantnummer:

Straat, huisnummer:
Postcode , woonplaats:
Motivatie wijziging omvang: meer- minderfactoren
Omgevingsfactoren

Onderdeel uitmakend van ander huishouden/ inwonend
Instabiele gezinssituatie
Zorgelijke gezinssituatie
Andere kinderen aanwezig (2 andere kinderen onder de
4 jaar of 3 andere kinderen onder de 6 jaar
Communicatiebarrière
Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:
Eerste kind
kinderen aanwezig < 4 jaar
Gezinslid (kind) met een relevante handicap of ziekte
Moederfactoren
Kunstvoeding geven
Niet fysiek zelfredzaam
Geestelijk onwelbevinden:
Meer dan gewone onzekerheid
/ onevenwichtigheid
Postpartum depressie na (eerdere) zwangerschap
Psychiatrische aandoening
Kindfactoren
Meerling
Aangeboren afwijking
Gerelateerd aan kraamzorgsituatie
Protocol voorziet niet
Totaal geïndiceerde uren inclusief meer/minder
Naam intaker

+/-

Toelichting

Datum indicatie

Wijziging aantal uren kraamzorg vanwege bevalling elders (ziekenhuis, polikliniek, geboortecentrum)
Datum geboorte kind
Datum ontslag
e

Uren partusassistentie
Dag
Uren kraamzorg
Dag
Uren kraamzorg
Dag
Uren kraamzorg

e

1 indicatie

Uren Protocol
Geïndiceerde uren
Afgesproken uren

1 herindicatie

Opname dagen

e

2 herindicatie

Geleverde uren basisverzekering (indicatieprotocol kraamzorg)
1

2

3

4

5

6

7

8

Geleverde uren aanvullende verzekering (Nazorg Moeder/Nazorg Pasgeborene/Extra kraamzorg*)
1
2
3
4
5
6
7
8

Handtekening klant voor akkoord:

Handtekening kraamverzorgende:

Datum:

Datum:

1

In te vullen door kraamzorgorganisatie
* doorstrepen wat niet van toepassing is
F1189-201304

9

10

9

10

1

e

herindicatie: start zorg

2

Verloskundige diagnose

Naam kraamvrouw:

klantnummer:

Geen wijzigingen
Naam verloskundige / huisarts
Handtekening verloskundige /
huisarts
e

0

AGB code
e
Datum 1
herindicatie

e

9 en 10 dag
Wijziging aantal dagen zorg

e

0 9 dag

e

0 10 dag

Motivatie wijziging omvang: meer- minderfactoren
Omgevingsfactoren
+/- Toelichting
Instabiele gezinssituatie
Zorgelijke gezinssituatie
Andere kinderen aanwezig (2 andere kinderen
onder de 4 jaar of 3 andere kinderen onder de 6
jaar)
Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:
Eerste kind
kinderen aanwezig < 4 jaar
Gezinslid (kind) met een relevante handicap of
ziekte
Moederfactoren
Kunstvoeding geven
Niet fysiek zelfredzaam
Geestelijk onwelbevinden:
Meer dan gewone onzekerheid /
onevenwichtigheid

Postnatale depressie na (eerdere) zwangerschap
Psychiatrische aandoening
(Dreigende) infectie
Ziekenhuisopname moeder

Kindfactoren

Meerling
Aangeboren afwijking
Verminderde conditie van het kind
Doodgeboren of overleden kind
Ziekenhuisopname kind
Problemen met voeden bij moeder of kind

Gerelateerd aan kraamzorgsituatie
Protocol voorziet niet

Totaal geïndiceerde uren inclusief meer/minder

Advies verloskundige / huisarts: gevolgen voor het kraambed (advies wijziging aantal uren)

Naam verloskundige / huisarts
Handtekening verloskundige /
huisarts

2

AGB code
e
Datum 1
herindicatie

In te vullen door verloskundige of huisarts

2

2

e

herindicatie: kraambed

3

Verloskundige diagnose

Naam kraamvrouw:

klantnummer:

Geen wijzigingen
Naam verloskundige / huisarts
Handtekening verloskundige /
huisarts
e

0

AGB code
e
Datum 2
herindicatie

e

9 en 10 dag
Wijziging aantal dagen zorg

e

0 9 dag

e

0 10 dag

Motivatie wijziging omvang: meer- minderfactoren
Omgevingsfactoren
Toelichting
Instabiele gezinssituatie
Zorgelijke gezinssituatie
Mantelzorg onvoorzien niet aanwezig:
Eerste kind
kinderen aanwezig < 4 jaar
Gezinslid (kind) met een relevante handicap of
ziekte

Moederfactoren
Niet fysiek zelfredzaam
Geestelijk onwelbevinden:

Meer dan gewone onzekerheid/ onevenwichtigheid
Postnatale depressie na (eerdere) zwangerschap
Psychiatrische aandoening

(Dreigende) infectie
Ziekenhuisopname moeder

Kindfactoren
Aangeboren afwijking
Verminderde conditie van het kind
Doodgeboren of overleden kind
Ziekenhuisopname kind
Problemen met voeden bij moeder of kind
Gerelateerd aan kraamzorgsituatie
Protocol voorziet niet
Totaal geïndiceerde uren inclusief meer/minder

Advies verloskundige / huisarts: gevolgen voor het kraambed (advies wijziging aantal uren)

Naam verloskundige / huisarts
Handtekening verloskundige /
huisarts

3

AGB code
e
Datum 2
herindicatie

In te vullen door verloskundige of huisarts

3

Toelichting gebruik formulier
Inleiding
Het formulier is bedoeld als voorbeeld indicatieformulier, waarin de stappen die gevolgd zijn in het
landelijke indicatieprotocol kraamzorg zijn weergegeven. Op het formulier leggen de
beroepsbeoefenaren die gegevens vast die van belang zijn om te komen tot een afgewogen
oordeel m.b.t. het vaststellen van de aard en de omvang van de kraamzorg in het krambed.
Gebruikers kunnen de informatie, indien zij dat wensen uitbreiden met items die voor hen relevant
zijn. Ook is het mogelijk om de inhoud over meerdere paginaʼs verdelen.
Verzamelformulier voor kraamzorgaanbieder
Voor de kraamzorgaanbieder is het van belang om alle gegevens over de partusassistentie en het
kraambed overzichtelijk bij elkaar te hebben op 1 pagina. De kraamverzorgende draagt daarvoor
zorg en vult de gegevens in wanneer zij in het kraamgezin is.
Tevens is dit formulier bedoeld voor de intaker van de kraamzorgorganisatie om de
ste
relevante gegevens bij de 1 indicatie tijdens de zwangerschap vast te leggen.
Meer minder factoren bij de indicatie en de herindicatie(s)
Zet in de smalle kolom (+/-) achter de meer- minderfactoren een kruisje indien de factor van
toepassing is. Op de praktijkkaart van de verloskundige staat het aantal uren dat bijgeteld
of afgetrokken moet worden. De intaker maakt hierbij gebruik van het indicatieprotocol.
Dit zijn normtijden, hiervan kan de beroepsbeoefenaar gemotiveerd afwijken.
De factor “Protocol voorziet niet” biedt de beroepsbeoefenaar de mogelijkheid om die te gebruiken in
die situaties die zo uitzonderlijk zijn dat een algemene beschrijving niet mogelijk is. Ook hier en zeker
bij deze factor geldt dat de beroepsbeoefenaar duidelijk dient te maken wat er aan de hand is en wat
daarvan de gevolgen zijn voor de kraamzorg in het kraambed. De verloskundige zal op basis daarvan
een advies uitbrengen over welke activiteiten extra aandacht vragen en wat daarvoor de inzet van de
kraamverzorgende zou kunnen zijn. Vanuit de kraamzorgorganisatie kan dan een passende inzet
worden gedaan. Een goede motivatie is steeds van belang!

Er is bewust voor gekozen het aantal uren (+/-) per meer-minderfactor niet op het formulier
te zetten, omdat dit bij de kraamvrouw / het kraamgezin thuis ligt.
Alleen de factoren die bij een bepaald indicatiemoment van toepassing zijn, zijn opgenomen bij
het betreffende indicatiemoment. Zo heeft de beroepsbeoefenaar (intaker / verloskundige) direct
zicht op welke factoren een rol spelen bij het betreffende indicatiemoment.
Voorbeeld: de factor meerling staat niet bij een derde indicatie.
Uitzondering: Er is echter één uitzondering. Dat betreft de factor ʻmantelzorg onvoorzien niet
aanwezigʼ. Deze factor is bij de eerste indicatie grijs gearceerd. Het item is een belangrijk
bespreekpunt tijdens de intake, en dient op deze manier als een reminder voor de intaker.
Geïndiceerde en afgesproken uren
Vul altijd de hoeveelheid geïndiceerde uren en de afgesproken uren in. De geïndiceerde uren zijn
de uren die vanuit professioneel oogpunt nodig zijn. De afgesproken uren kunnen hiervan
afwijken indien de klant bijvoorbeeld
minder uren wil, omdat zij de eigen bijdrage te hoog vindt, of over voldoende
mantelzorg beschikt of
meer uren wil, omdat zij uren voor eigen rekening willen afnemen.
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