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Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Kraamzorgorganisaties in Amsterdam hebben deze week aangegeven dat zwangere vrouwen met
geldproblemen steeds vaker kiezen voor minder of geen kraamzorg, omdat ze de eigen bijdrage niet
kunnen betalen.1 Gemiste kraamzorg leidt vaker tot een slechtere start van moeder en kind, en dus
meer ongelijkheid. Een kraamverzorgende helpt en geeft uitleg, maar vervult ook een belangrijke
functie als het gaat om het signaleren van (gezondheids)problemen bij moeder en kind. Kwetsbare
gezinnen die minder kraamzorg krijgen, lopen daarom grotere gezondheidsrisico’s. Voor wie niet
aanvullend verzekerd is, is de eigen bijdrage voor kraamzorg €4,70 per uur. Als mensen het minimale
aantal van 24 uur kraamzorg afnemen, betekent dit een eigen bijdrage van meer dan €100.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg
(ChristenUnie/SGP) de volgende vragen:
1) Is het college bekend met het artikel ‘Vaker minder kraamzorg voor zwangere vrouwen met
geldproblemen’?
2) Is het college het met de indiener eens dat goede kraam- en geboortezorg essentieel is voor een
goede start voor moeder en kind en preventie van allerlei gezondheidsproblemen op latere
leeftijd?
3) Is bij het college bekend hoeveel vrouwen/gezinnen in Den Haag geen of minimale kraamzorg
inschakelen? Zo ja, is bekend wat de redenen zijn waarom zij geen of minimale kraamzorg
inschakelen? Zo nee, is het college bereid om dit uit te zoeken?
4) Op welke manieren wijst het college mensen die het nodig hebben en ervoor in aanmerking
komen, op de gemeentelijke collectieve verzekering waarin ook de eigen bijdrage voor
kraamzorg is gedekt? Zou het college eventueel specifiek zwangere vrouwen in de doelgroep
die in 2023 hopen te gaan bevallen op deze speciale verzekering willen wijzen?
Als een vrouw met geldproblemen zwanger raakt aan het begin van een nieuw jaar of een zwangere
vrouw in de geldproblemen raakt in de eerste drie maanden van 2023 en geen aanvullende verzekering
heeft afgesloten waarmee de eigen bijdrage voor kraamzorg is gedekt, kan ze alsnog in de problemen
komen.
5) Op welke manier kan het college deze groep zwangere vrouwen ondersteunen die tussen wal
en schip vallen? Zou dit bijvoorbeeld kunnen via individuele bijzondere bijstand?
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6) Is het college bereid op korte termijn met verloskundigen en andere relevante partners te
verkennen wat zij binnen de huidige mogelijkheden kunnen doen om deze zwangere vrouwen
die vanwege geldproblemen afzien van kraamzorg te bereiken en te helpen?
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