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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 12 oktober 2022 een brief met daarin zes 

vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

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. 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.  

 

1.  Is het college bekend met het artikel ‘Vaker minder kraamzorg voor zwangere vrouwen met 

geldproblemen’? 

 

Ja.  

 

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? 

 

Ja. Het college benadrukt graag het belang van een goede start voor betrokken ouders en kind.  

 

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? 

 

Nee, dit is het college niet bekend omdat kraamzorg gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar, op 

basis van de zorgverzekeringswet. Het college ziet het daarom niet als haar verantwoordelijkheid om 

hier onderzoek naar te doen.   
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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? 

 

Aan het einde van elk jaar wordt er een grootschalige campagne opgezet om inwoners te wijzen op het 

bestaan van de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit gebeurt met advertenties in huis-aan-

huisbladen, een social media campagne, het verspreiden van flyers, brieven naar 

uitkeringsgerechtigden en Ooievaarspashouders, een webinar voor het maatschappelijk middenveld en 

de fysieke aanwezigheid van medewerkers van VGZ op gemeentelijke locaties in de stad. De 

communicatie is afgestemd op de laaggeletterdheid, die veel voorkomt bij deze doelgroep.  

 

Het specifiek benaderen van zwangere vrouwen gebeurt via het programma ‘moeders informeren 

moeders’. Dit is een programma voor de meest kwetsbare zwangere vrouwen en jonge moeders. Zij 

worden benaderd en begeleid door getrainde vrijwilligers, die zelf allemaal ook moeder zijn. De 

coördinatoren van dit programma zien erop toe dat doorverwezen wordt naar de juiste hulp, 

waaronder armoederegelingen. Naar de collectieve zorgverzekering voor minima wordt vaak 

doorverwezen. 

 

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? 

 

Ja, dit is een mogelijkheid. Wanneer een inwoner geen aanvullende zorgverzekering afgesloten heeft 

kan bijzondere bijstand worden verstrekt als lening, tot maximaal de hoogte van het bedrag wat door 

de collectieve zorgverzekering VGZ wordt vergoed. In gevallen waarin het aflossen van een lening niet 

mogelijk is, bijvoorbeeld door beslag of een traject schuldhulpverlening, zal de bijstand als gift worden 

verstrekt.  

 

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? 

 

Binnen het armoedebeleid wordt nagedacht over een communicatieplan. In het kader van daarvan 

bekijken we of en op welke manier verloskundigen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen, de GGD, en 

andere relevante partners een rol kunnen spelen op het snijvlak van armoede en gezondheid.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


