KraamzorgYvon
persoonlijke zorg en aandacht & zorg op maat

Zorgovereenkomst voor de kraamzorg.
Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maken we in overeenstemming met de algemene
voorwaarden van KraamzorgYvon de volgende afspraken.
Tijdens het intake gesprek bespreken we het aantal kraamzorguren.
Dit wordt bepaald volgens het LIP formulier (landelijk indicatie protocol).
Deze indicatie wordt schriftelijk vastgelegd.
Wordt er volledige zorg aangevraagd (49 uur) en in de kraamweek wordt er 24 uur zorg afgenomen
worden deze uren wel in rekening gebracht.
Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de zorgverzekeringswet en zitten in het basis pakket.
Over de geleverde kraamzorguren is een wettelijke eigen bijdrage ( € 4,40 per uur) verschuldigd.
De hoogte van de totale eigen bijdrage hangt af van de geleverde kraamzorguren.
Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u de eigen bijdrage (gedeeltelijk)vergoed.
Ik probeer rond de 24e van de zwangerschap voor een intake gesprek langs te komen.
Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorwaarden.
Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende ARBO wetgeving.
De kraamverzorgende op een veilige en hygiënische manier kan werken, in een rookvrije ruimte.
Bij voortijdige beëindigen van de aangevraagde kraamzorg bij KraamzorgYvon ,
uitgezonderd als het gaat om een medische reden, gelden de volgende annuleringskosten;
*annuleren van de aangevraagde kraamzorg voor het intake gesprek € 100,00
*annuleren van de aangevraagde kraamzorg na het intake gesprek € 150,00
*het niet nakomen van een geplande intake gesprek € 75,00
*ook de kosten van het zorgdossier worden in rekening gebracht € 4,95.

Mocht er onverhoopt schade ontstaan tijdens de kraamzorg periode, dan geldt er een eigen risico van
€ 250,00 voor de cliënt per schade melding.
KraamzorgYvon heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en wordt
schriftelijk bevestigd door KraamzorgYvon.
De overeenkomst kan door u als cliënt of als kraamverzorgende schriftelijk worden beëindigd onder
voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden.
De actuele voorwaarden vindt u op de site van KraamzorgYvon.
KraamzorgYvon heeft een samenwerking met Isis kraamzorg, Zorgburo de Driehoek en
Kraamzorggezocht.nl. (De Kraamvogel) Geen arbeidsovereenkomst.
Ik geval van nood kan ik een beroep op hen doen.
Ook kan ik een beroep doen op zzp collega´s die op dat moment zelf geen zorg hebben.
AVG wet: de persoonsgegevens, zoals naam, adres ect, medische gegevens, gegevens over
zwangerschap en verloop eerdere zwangerschap/kraambed worden vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard.
Gegevens worden niet gedeeld met personen die niets met de kraamzorg/geboorte baby te maken
hebben.

In bepaalde situaties worden de gegevens wel gedeeld met Huisarts, Verloskundige, Jgz,
of een vervangende kraamverzorgster.
Ook heb ik een meldplicht bij zorgelijke situaties. (Meld code)
Huissleutel in de kraamweek: heeft de kraamverzorgster tijdens de kraamweek een huissleutel.
Zij is niet aansprakelijk voor verlies en eventuele andere gevolgen hiervan.
Beide partijen tekenen in het zorgdossier bij ontvangst en bij inleveren huissleutel.
Facturering: Klant gaat akkoord dat de gemaakte kraamzorguren gefactureerd worden naar de
zorgverzekeraar van de klant. Klant geeft hiervoor toestemming aan KraamzorgYvon.
Facturering wordt uitbesteed aan derden.

persoonlijke zorg en aandacht, zorg op maat
KraamzorgYvon
Yvon Huijser

