
 
 

 
 

 
 

 

Verblijf gezonde moeder 

 
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 kan uw verblijf door het ziekenhuis geregistreerd 
worden als gezonde moeder. 
Dit betekent dat u zonder medische noodzaak in het ziekenhuis verblijft. Of u kunt gebruik maken van 
rooming-in.  
 
Wat beide mogelijkheden inhouden, wordt hieronder beschreven: 
 

Opname gezonde moeder 

De kraamcontrole zal worden uitgevoerd door de gynaecoloog. Daarnaast 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. Eventuele medicijnen moet u zelf verzorgen, net zoals in de thuissituatie. Na een 
periode van 8 tot 10 dagen worden de kraamcontroles door gynaecoloog 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. 
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. 
 
Rooming-in 

Rooming-in: moeder (of vader) logeert als gast bij het kind  
(moeder ontvangt geen kraamzorg)  
Wilt u als moeder tijdens uw kraamtijd wel bij uw kind blijven slapen, en wilt u dat dit niet ten laste komt van 
uw eigen risico? Dan mag u als ‘Rooming-in gast’ komen logeren. Dit is ook mogelijk als uw kind na 28 
dagen nog in het ziekenhuis moet blijven. Er kan maximaal één persoon bij het kind blijven slapen. 
 U maakt zelf de afspraken met uw eigen 1e lijns verloskundige over de zorg aan u tijdens uw kraamtijd. 

Het Laurentius Ziekenhuis zal hier niet verantwoordelijk voor zijn.  
 U neemt zelf uw spullen mee, zoals maandverband en borstkompressen. 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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