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Beste student, 

 

 

Je zal in onze organisatie je stage eerstelijns vroedkunde lopen. 

We heten je van harte welkom! 

 

Je bent bij ons en onze cliënten te gast. Wij nemen je graag op in onze dienst en beschouwen je niet 

als een ‘niet-gediplomeerde’ maar als een ‘bijna-collega’. 

 

Je bent gedurende enkele weken actief betrokken in de zorg en de organisatie bij onze zwangeren en 

pasbevallen moeders aan huis. Voel je er thuis! 

Samen met jou willen wij er een aangename stage van maken. 

 

Een stage is uiteraard ook bedoeld om te leren. 

Kathleen (de coördinator van het vroedvrouwenteam), je stagementor en de vroedvrouwen zullen je 

in dit leerproces begeleiden. Zij zijn er voor jou en je kan bij hen terecht met alle mogelijke vragen. 

 

In overleg met je school hebben wij voor jou een stageprogramma uitgewerkt. 

Deze bundel is bedoeld als introductie tot dit stageprogramma. Het is tevens een leidraad doorheen 

de stage. Je vindt hierin alle praktische afspraken in verband met de stage, de organisatie van het 

Wit-Gele Kruis Limburg en het vroedvrouwenteam. 

We hopen dat deze stage voor jou een boeiende ervaring wordt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Kathleen Vanholen  L. Bijnens  

Coördinator Vroedvrouwenteam  Algemeen Directeur  
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1. Algemeen 

 
 
1.1 Missie en visie Wit-Gele Kruis Limburg 

 
‘’Wij, als creërende organisatie voor thuisverpleging, realiseren gedreven een optimaal totaalwelzijn 

van de individuele patiënt in zijn thuisomgeving" 

 

Meer nog dan in andere organisaties steunt de bestaansreden van Wit-Gele Kruis Limburg op de 

medewerkers. De realisatie van de kernopdracht ligt in handen van de groep individuele 

zorgverleners. De andere geledingen van de organisatie ondersteunen de realisatie van deze 

kernopdracht. 

 

Dit krijgt gestalte door de zorg voor geactualiseerde vakkennis, de beschikbaarheid van uitrusting, de 

algemene coaching bij het functioneren en het geven van ontwikkelingskansen voor ieders 

competenties. Door participatief ondernemerschap neemt iedereen mee verantwoordelijkheid op. 

Daarom vermeldt onze missie: wij, als organisatie voor thuisverpleging. 

 

Een tweede accent in de missie betreft creativiteit en flexibiliteit. Het gaat niet enkel om 

vindingrijkheid en aanpassingsvermogen, maar eveneens het omzetten van deze dimensies in acties, 

activiteiten, initiatieven en resultaten. Wit-Gele Kruis Limburg creëert omdat we proactief zijn en dus 

niet afwachten en ondergaan, maar de situatie beheersen. Daarom vermeldt onze missie: wij, als 

creërende organisatie voor thuisverpleging. 

 

Wit-Gele Kruis Limburg is geen organisatie die “zorgen verkoopt”. Totaalzorg is slechts een middel 

om welzijn te creëren. Alle medewerkers leveren hun bijdrage om een patiëntgerichte zorg op maat 

gestalte te geven die gericht is op een optimaal totaalwelzijn. Daarom vermeldt onze missie: wij, als 

creërende organisatie voor thuisverpleging realiseren een optimaal totaalwelzijn. 

 

Wit-Gele Kruis Limburg geeft de individuele cliënt zicht op de mogelijkheden om tot een optimaal 

welzijn te komen, leert hem op realistische basis kiezen en zorgt dat hij zeker krijgt waar hij recht op 

heeft. Door op de individuele patiënt te focussen krijgen bandwerk, standaardproducten en 

standaarddiensten geen kans. Daarom vermeldt onze missie: wij, als creërende organisatie voor 

thuisverpleging realiseren een optimaal totaalwelzijn van de individuele patiënt. 

 

Typerend voor onze organisatie is het gegeven dat de kernopdracht gerealiseerd wordt in de 

thuissituatie van de patiënt. Door omgevingsfactoren in de bestaansreden op te nemen komt de 

klemtoon te liggen op de individuele patiënt als “geïntegreerde persoon”. Al wat rondom hem 

aanwezig of afwezig is, de personen die een plaats hebben binnen de thuissituatie, de 

gebeurtenissen,… het zijn allemaal elementen die invloed hebben op de cliënt. In die zin gaat het om 

gegevens waarmee wij in de realisatie van een optimaal totaalwelzijn rekening moeten houden en er 

op inspelen. Daarom vermeldt onze missie: wij, als creërende organisatie voor thuisverpleging 

realiseren een optimaal totaalwelzijn van de individuele patiënt in zijn thuisomgeving. 
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1.2 Situering Vroedvrouwenteam binnen Wit-Gele Kruis Limburg 

 

“Wij, als vroedvrouwenteam, binnen een organisatie voor thuisverpleging, realiseren gedreven een 

optimaal totaalwelzijn van de zwangere of bevallen moeder én haar gezin in de thuisomgeving en dit 

in samenwerking met andere betrokken instanties en partners.” 

 

Reeds 25 jaar doen vroedvrouwen kraamzorgen binnen het Wit-Gele Kruis Limburg. Het is sinds 2007 

dat het vroedvrouwenteam een volwaardige, complementaire dienst is. In 2015 deden welgeteld 

3406 pasbevallen moeders een beroep op het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis. Een 

stijging  van 5,9% ten opzichte van het jaar ervoor waarmee de trend van de voorbije jaren wordt 

verdergezet.  

In 2015 werden in Limburg 7658 geboortes geregistreerd. Dit wil zeggen dat bij 44,5% een 

vroedvrouw van onze dienst ondersteuning bood in de periode na de bevalling. 

 

Jaar  Kraamvrouwen % Stijging 

Aantal 

vroedvrouwen 

2006 555   5 

2007 759 36,8% 9 

2008 1221 60,9% 15 

2009 1975 61,8% 21 

2010 2400 21,5% 24 

2011 2632 9,7% 26 

2012 2906 10,4% 32 

2013 3101 6,7% 32 

2014 3215 3,7% 32 

2015 3406 5,9% 32 

 

Een vroedvrouw draagt de medische verantwoordelijkheid voor moeder en baby. Zolang het nodig is 

komt ze elke dag langs om de pas bevallen moeder met raad en daad bij te staan. Zo begeleidt ze de 

borst- of flesvoeding. Ze gaat na of de moeder goed herstelt van de bevalling door opvolging van 

baarmoeder, bloedverlies, bloeddruk, knip, keizersnedewonde,…. Ze observeert de pasgeborene 

(gewicht, navelverzorging, uitscheiding,…) en kan de Guthrie-test uitvoeren.                                   

Ze heeft ook aandacht voor het jonge gezin. Vaak zorgt ze voor het nodige schouderklopje of springt 

ze bij met een handige verzorgingstip. De vroedvrouw zet dus de zorg van de vroedvrouw in het 

ziekenhuis verder in de thuissituatie. 

 

Iedere moeder, onafhankelijk of ze nu kort of lang in het ziekenhuis bleef, kan beroep doen op een 

vroedvrouw zonder dat hier een voorschrift voor nodig is. De kosten hiervan worden rechtstreeks en 

door élke mutualiteit betaald aan de vroedvrouw. 

 

Elke vroedvrouw dient het postgraduaat lactatiekunde te volgen. Dit wil zeggen dat ze zich 

specialiseert in het begeleiden van de borstvoedende moeder. 

 

Om te voldoen aan de verplichte jaarlijkse permanente vorming (75u/5j) als vroedvrouw komt het 

team om de zes weken samen voor een intern vormingsmoment en woont elke vroedvrouw één 

externe bijscholing per jaar bij van 8 uren. 
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2. Takenpakket vroedvrouw 

 
 

2.1 Een bezoek van de vroedvrouw binnen het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele 
Kruis Limburg 

 

Op bezoek bij Suzie, 8 dagen geleden bevallen van haar tweede dochter. Na haar vorige 

bevalling volgde ik haar ook op! Toch nemen we even de tijd om het kraamdossier op te stellen. De 

mutualiteitsgegevens worden genoteerd en dan overlopen we samen haar algemene en 

verloskundige voorgeschiedenis. Ook het verloop van zwangerschap, bevalling en vroege postpartum 

komen aan bod. Ik geef haar meteen uitleg over de werking van onze dienst en leg haar uit dat de 

mutualiteit de kosten van de bezoeken volledig dekt en wij geen vervoers- of administratieve kosten 

vragen.  

 

Dan kijken we kleine Emma na. Terwijl ik haar uitkleed vraag ik na hoeveel keer per dag dat 

ze plast en stoelgang maakt. Ook de kleur van de stoelgang is van groot belang. Ik meet de 

temperatuur van de kleine meid en weeg haar. Emma is na het ziekenhuisontslag nog niet 

bijgekomen. Ondertussen observeer ik haar huidskleur en voel naar de fontanellen. Het valt mij op 

dat het hoofdje aan de linkerkant wat is afgevlakt. Ik raad Suzie aan om Emma iets vaker op haar 

rechterkant te leggen overdag. Vervolgens controleer ik haar mondje op spruw, kijk ik of haar oogjes 

niet  etteren, of haar neusje niet verstopt is, voel naar de sleutelbeentjes, voel naar hypermastie en 

kijk ik het naveltje na . Dit is nog niet afgevallen en ik raad haar aan het goed droog te houden. Ook 

de billetjes van kleine Emma heb ik gecontroleerd, deze zien wat rood en ik raad Suzie aan om 

toiletmelk te gebruiken in plaats van vochtige doekjes. Ook kan ze eventueel een beetje luierzalf 

gebruiken. Dan controleer ik al haar reflexen. Vooral de stapreflex doet grote zus enorm lachen. 

 

Bij haar eerste kind heeft Suzie kunstvoeding gegeven en nu, bij Emma, heeft ze gekozen 

voor borstvoeding. De borstvoeding verloopt echter niet zo vlot. In het ziekenhuis had ze reeds last 

van kloven en dit betert maar niet thuis. Ze gebruikt reeds Lansinoh®, een zalf die de kloven helpt te 

genezen, maar resultaat blijft uit. Omdat ik vermoed dat Emma verkeerd aan de borst drinkt, leggen 

we Emma  samen aan. Emma hapt meteen zeer mooi aan, zuigt enkele keren en slikt dan. Na twee 

minuten heeft Emma de neiging om wat van de borst te zakken. Mits enkele houdingsveranderingen, 

lukt het ons om Emma een volledige borstvoeding goed en correct te laten drinken. Suzie merkt 

meteen een verschil en is zeer blij met de tips. Ze ziet het weer zitten om verder vol te houden.  

 

Bij elk bezoek controleer ik ook de mama. Bij Suzie neem ik de bloeddruk, vraag hoe haar 

bloedverlies is, voel naar de baarmoederstand, kijk naar haar episiotomie en de heling hiervan en 

vraag ik naar haar gemoedstoestand. Ook kan ze weer vlot naar het toilet gaan. Bij een volle blaas 

heeft ze soms wel wat urineverlies.In het ziekenhuis had ze last van de baby blues maar hier thuis is 

dat vlug voorbij gegaan. 

 

Suzie en Emma zijn beiden volledig nagekeken, de borstvoeding is geobserveerd en het 

kraamdossier ingevuld en ook het kindboekje van K&G werd aangevuld, tijd dus om een nieuwe 

afspraak te maken. Omdat Emma nog niet bijkwam en ik wil opvolgen of het de mama lukt om 

zelfstandig borstvoeding te geven, spreken we morgenvoormiddag terug af.  
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2.2 Invulling pre- en postnatale bezoeken  

 
Prenataal bezoek: 

 

 Voorstelling vroedvrouw/ kennismaking met zwangere en partner. 

 Anamnese: algemeen, gynaecologisch en familiaal. 

 Huidige zwangerschap en verwachte bevallingsdatum. 

 Urinecontrole door middel van stick. 

 Bloeddruk controle mama. 

 Handgrepen van Leopold en fundusmeting (vanaf 24-28 weken zwangerschap). 

 Hartslag baby beluisteren door middel van doptone bij opvolging zwangerschap op 

voorschrift van arts. 

 Luisterend oor bieden en tips tegen ‘typische kwaaltjes’ geven. 

 Samen voorbereiden op bevalling en ingaan op vragen rond zwangerschap, geboorte en 

postpartum. 

 Dossier en zwangerschapsboekje invullen met gekende informatie. 

 Uitleg werking vroedvrouwenteam WGK. 

 Tarificatie gebeurt via derdebetalingssysteem. 

 

 

Postnataal bezoek 

 

 Anamnese: algemeen, gynaecologisch en familiaal. 

 Verloop zwangerschap en bevalling bespreken. 

 Gezondheidspromotie. 

 Tips en tricks voor jonge ouders. 

 Uitleg werking vroedvrouwenteam WGK. 

 Mama: 

o Bloeddruk/ temperatuur controle. 

o Hoogte baarmoederfundus controleren. 

o Bevraging bloedverlies. 

o Episiotomie of ruptuur controleren. 

o Sectiowonde verzorgen/inspuitingen geven indien nodig. 

o Hechtingen/ nietjes verwijderen vaginaal/sectio. 

o Controle hemorroïden. 

o Controle oedemen/ varices. 

o Controle pijn, roodheid of zwelling van de kuit. 

o Controle kortademigheid of borstpijn. 

o Bevraging naweeën of nausea. 

o Bevraging urine- en stoelgangspatroon. 

o Medicatiegebruik. 

o Anticonceptie. 

o Bevraging eetlust en algemene welzijnstoestand. 

o Bevraging mobilisatie/ TED-kousen. 

o Opvolgen voeding/ vocht-input. 

o Afspraken gynaecoloog/huisarts. 
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 Baby: 

o Eerste bezoek: klinische controle baby incl. reflexen. 

o Observatie algehele gezondheidstoestand. 

o Controle gewicht. 

o Controle urine- en stoelgangspatroon. 

o Controle huidskleur en ademhaling. 

o Hulp babybadje indien poliklinisch bevallen en geen kraamhulp. 

o Controle neus en ogen, neusspoeling. 

o Controle mond en stuit. 

o Controle regurgitatie. 

o Nazicht navel. 

o Medicatietoediening. 

o Bevraging uitvoeren hielprik. 

o Afspraken Kind & Gezin of kinderarts bevragen en opvolgen. 

 

 Voeding: 

o Borstvoeding: 

 Aanhaptechniek. 

 Zuigtechniek. 

 Voedingshoudingen. 

 Drinkpatroon per 24u. 

 Nazicht borsten en tepels. 

 Voedingsduur. 

 Kolven. 

 Hulpmiddelen. 

 Zorgplan opstellen bij verwikkelingen op basis van borstvoedingsprotocol. 

 Combinatie werken en borstvoeding bespreken. 

 

o Kunstvoeding: 

 Aantal voedingen per 24u. 

 Drinktijd. 

 Drinktechniek. 

 Soorten poeder en water. 

 Bereiding van de voeding. 

 Hoeveelheden. 

 Overgang borstvoeding  flesvoeding. 

 Soorten flessen en spenen. 

 Hygiëne en steriliteit bespreken. 

 Bijsturen voedingsschema indien nodig. 
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2.3 Kraamdossier 
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2.4 Uitrusting vroedvrouw 

 
o Auto 

o Agenda/ Chromebook 

o Smartphone 

o Weegschaal 

o Bloeddrukmeter 

o Glycemiemeter 

o Verzorgingstas 

o Thermometer mama en baby 

o Lintmeter 

o Cordclampclipper 

o Wondzorgsetten en verzorgingsmateriaal (Alco-preps, ontsmettingsstof, compressen, schaar, 

tang van Michel, stitchcutter, …) 

o Hielprikmateriaal 

o Urinesticks  

o Naaldcontainer 

o Ambu-masker 

o Handschoenen 

o Tongspatels 

o Rekenmachine 

o Alco-gel (handontsmetting) 

o Kraamdossiers 

o Aanvullende formulieren (verlenging, folders Guthrietest,…) 

o Reservemateriaal 

o Eventueel elektrisch kolftoestel en bijbehorend kolfsetje (aangepaste borstvoedingsschilden) 

o Handboek Hale. 

 
 
 
2.5 Hulpmiddelen postpartum 

 
Men kan bij elke afdeling van het Wit-Gele Kruis Limburg, alsook op het provinciaal secretariaat in 

Genk, terecht voor een uitgebreid assortiment van uitleen- en verkoopmateriaal. Ook pasbevallen 

ouders kunnen hier terecht voor onder andere een kolftoestel of babyweegschaal.  

Via onderstaande link vind je alle informatie: 

 

https://www.witgelekruis.be/hulpmiddelen/moeder-kind 

 

 

Cliënten kunnen ook altijd informatie inwinnen via hun eigen mutualiteit.  

 
 
 

https://www.witgelekruis.be/hulpmiddelen/moeder-kind
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3. Studenten vroedkunde 

 
 

3.1 Doelstellingen en verwachtingen 

 
 Doelstellingen en evaluatieformulieren worden spontaan aan de toegewezen stagementor 

aangeboden. Dit is de verantwoordelijkheid van de student zelf! 

 

 Algemene verwachtingen: 

o Initiatief name 

o Verantwoordelijkheidszin 

o Stiptheid 

o Orde en netheid 

o Geïnteresseerde houding 

o Nauwkeurige observatie en rapportage (mondeling en schriftelijk) 

o Aangepaste houding ten opzichte van ouders en kinderen 

o Inzicht hebben in totaalzorg moeder en kind  

o Nazicht cursussen fysiologie, eerstelijn en borstvoeding voor aanvang stage. 

De folders van borst- en kunstvoeding van K&G kunnen gedownload worden via deze 

link:  

http://www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures/ 

 

 We geven volgende grove indeling als leidraad:  

o Eerste week: observeren, inzicht krijgen. 

o Tweede week: toevertrouwd deel van de zorg uitvoeren en dit aanvullen in het 

dossier. 

o Derde week: anamnese afnemen en een zorg opstarten. 

Dit steeds onder toezicht van de jouw toegewezen vroedvrouw! 

 

 

Als vroedvrouw dien je verschillende rollen aan te nemen. Graag lijsten we voor jou onze 

verwachtingen per rol op. 

 

Vroedvrouw als persoon 

 

 Integriteit: Beroepsgeheim respecteren. 

 Communiceert in begrijpelijke taal, helder en duidelijk. Stelt zichzelf steeds voor. 

 Neemt een professionele houding aan, correcte lichaamstaal. 

 Kan goed luisteren en informatie opnemen uit verbale of non-verbale communicatie.  

 Staat open voor de mening van anderen. 

 Verzorgd voorkomen. 

 Is empatisch en heeft inlevingsvermogen. 

 Durft zichzelf in vraag te stellen. 

 
 
 



 

 
Wit-Gele Kruis Limburg © Vroedvrouwenteam Stagegids 2016   12 

 

 

Vroedvrouw als begeleider/ coach 
 
 Klantgerichtheid: betrokkenheid en vertrouwen geven aan het gezin. Voldoende afstand bewaren. 

Zorg op maat met respect voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie. 

 Grens fysiologie en pathologie kennen: inzicht krijgen in medische verantwoordelijkheid ten 

opzichte van moeder en kind. 

 Brede maatschappelijke rol: bevorderen van de gezondheid van vrouw, moeder, kind en het gezin 

(holistische visie). 

 Ouders laten groeien in zelfstandigheid en zelfvertrouwen kunnen stimuleren. 

 Aandacht hebben voor de totaalsituatie van het gezin. 

 
Vroedvrouw als zorgverlener 
 
 Basiskennis eerstelijn, borstvoeding en fysiologie prenatale en postnatale periode. 

 Kennis hebben van protocollen binnen het vroedvrouwenteam. 

 Plan-do-check-act: systematisch en structureel werken. Doelen stellen en bijsturen. 

 Borstvoeding en flesvoeding begeleiden: bij borstvoeding een zorgplan opstellen. 

 Informatie geven over de combinatie ouderschap en werkhervatting. 

 

Vroedvrouw als professional 
 
 Zoekt onderbouwde informatie op indien de werksituatie dat vraagt. 

 Kennis hebben van RIZIV-regelgeving. 

 Gezin kunnen informeren over sociale wetgeving.  

 Kennis hebben van beroepsgerelateerde werking voor eigen handelingen. 

 Initiatiefname en pro-actief handelen. 

 Kritisch kunnen reflecteren over eigen handelen en situaties. 

 
Vroedvrouw als teamlid 
 
 Multidisciplinair samenwerken: inzicht krijgen in de verschillende bevoegde en betrokken 

instanties. 

 Collegiaal opstellen tov de begeleidende vroedvrouw. 

 Correct observeren en rapporteren (mondeling en schriftelijk). 

 Open houding tov het team. 

 
Vroedvrouw als organisator 
 
 Kraamdossier correct invullen en een zorgplan opstellen. 

 Toont enthousiasme en bereidheid.  

 Is bereid flexibel te werken. 

 Efficient kunnen werken met timemanagement. 

 Oog hebben voor totaalzorg. 

 

Vraag zo veel mogelijk en probeer het maximale uit deze stage te halen! Onze vroedvrouwen 

willen je hier graag in ondersteunen en wensen je een fijne stageperiode. 
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4. Aanvullende informatie 

 
 
4.1 Multidisciplinair werken 

 
Zowel intern als extern werken de vroedvrouwen van het Wit-Gele Kruis  multidisciplinair. 

 

Intern: 

 Verpleging 

 Dieetdienst 

 Continuïteitsteam 

 Plaatselijke afdelingen en referentieverpleegkundigen. 

 

Extern: 

 Gynaecologen 

 Huisartsen 

 Pediaters  

 Vroedvrouwen werkzaam in het ziekenhuis 

 Zelfstandige vroedvrouwen 

 Kinesisten/Osteopaten 

 CKG: Amber-module 

 Kind en Gezin 

 Psychologen 

 Huizen van het Kind,… 

 

 
4.2 Vorming 

 
In het Koninklijk Besluit van 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw staat dat de 
vroedvrouw verplicht is zich via vorming op de hoogte te houden van de evolutie van de verloskunde om de 
beroepstitel te behouden. 
 
Sinds juli 2007 (KB 8 juni 2007) zijn een aantal wetten over deze permanente vorming gewijzigd: 
Art. 9. § 1. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht zich door middel van een 
permanente opleiding van 75 uur op vijf jaar, op de hoogte te houden van de evolutie in de domeinen van de 
beroepsuitoefening. De inhoud van de permanente opleiding moet worden goedgekeurd door de Federale Raad 
voor de Vroedvrouwen.  
 
Over een tijdsspanne van 5 jaar moet men minimum 8u reanimatie van de pasgeborene volgen. De overige uren 
vult men  in met fysiologie, pathologie en andere vroedkundig gerelateerde onderwerpen.  
Bij een eventuele controle moet elke vroedvrouw de attesten van de gevolgde uren opleiding kunnen 
voorleggen. Alle aanwezigheidsattesten met goedkeuringsnummer dienen nauwkeurig bijgehouden te worden. 
 

Binnen het vroedvrouwenteam wordt de permanente vorming ingevuld door:  

 regionale intervisiemomenten (4 maal per jaar) 

 vroedvrouwenoverleg provinciaal (6 maal per jaar) 

 externe vorming (1 maal per jaar) 
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4.3 Financiering 

 
Aanvragen RIZIV-nr  

 Bij het RIZIV 

 Als vroedvrouw én verpleegkundige 

 Derdebetalingsregeling verplicht binnen het WGK 

 Nodig hiervoor: geviseerd diploma, kopie paspoort, derdebetalingsregeling 

 Datum aanvraag telt 

 

RIZIV ( Rijksdienst voor ziekte en invaliditeitsverzekering) 

 Nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen. 

 RIZIV-overeenkomstencommissie: vertegenwoordigers van mutualiteiten, 

beroepsverenigingen en RIZIV. 

 Bepalen nummers voor vroedkundige zorgen en bepalen hiervoor een tarief.  

 Postpartumnummers gerelateerd aan de bevallingsdatum (week/WE/feestdag) met een 

forfaitair bedrag per bezoek. 

 3 keer per jaar komt de commissie samen en kunnen er behoeften van de sector 

voorgedragen en beargumenteerd worden. 

 Laatste jaren enkel indexering en kosteloze behoeften goedgekeurd (bv afschaffing tijd voor 

bepaalde nummers). 

 Hier wordt al jaren gestreefd voor betere loonvoorwaarden voor de vroedvrouw.   

 Vanaf 1/2/2013 alle zorgen (pre- en postnataal) door de vroedvrouw mogelijk via 

derdebetaling.  

 Uitgeschreven in nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de 

verzekeringsinstellingen. 

 Geen voorschrift nodig voor start zorg, met uitzondering van verlenging door de vroedvrouw 

en medische reden door de arts. 

 Tot maximaal 1 jaar na partus. 

 RIZIV verplicht tot het bijhouden van een minimaal verloskundig dossier (uitgebreider dan in 

de wet): 

o Gynaecoloog en ziekenhuis waarnaar men verwezen wil worden 

o Medische en verloskundige anamnese, VBD 

o Lichamelijke en technische onderzoeken 

o Verloop arbeid, partus en postpartum 

o Onderzoek van het kind met apgarscore  

 Dossier dient 30 jaar bewaard te worden 

 Vroedvrouw mag extra vergoeding aanrekenen voor verplaatsing of administratieve kost: 

WGK doet dit niet! 

 Verplicht uitreiken van kwitantie bij afsluiten van de zorg. 

 Mutualiteit dient de getuigschriften, verzamelstaat en motivatiebrieven 

(borstvoedingszorgen en verlenging) te ontvangen binnen 2 maanden na laatste zorg om 

over te gaan tot betaling van de zorg aan de vroedvrouw 
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RIZIV-nummers vroedvrouwen 1 april 2016 

 
Pre-nataal: 

 
422030 eerste verloskundige zitting thuis ( mag niet eerder bij een vroedvrouw geweest zijn) 
 36,22 euro – volledig terugbetaald door mutualiteit (min 60 min) 
 
422052 Individuele verloskundige zitting thuis – Max 12 prenatale zittingen/zws  (min 30 min) 
 25,87 euro - volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
422096 Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis 
 17,25 euro - volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
428411 Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangeren ( niet thuis en niet in ziekenhuis) 
 13,80 euro - volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
422133 Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangeren ( niet thuis en niet in ziekenhuis) 
 8,62 euro - volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
422870 Individuele verloskundige zitting thuis bij risicozwangerschap (max 1x/dag- werkdag) 
 Op voorschrift van een geneesheer of specialist ( aantal/plaats/frequentie) 
 25,87 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
 
422892 Individuele verloskundige zitting thuis bij risicozwangerschap ( weekend / feestdag) 
 Op voorschrift van een geneesheer of specialist ( aantal/plaats/frequentie) 
 38,81 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
 
422553 Toezicht en verzorging miskraam thuis op de dag van de miskraam  (werkdag) 
 34,50 euro- volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
422555 Toezicht en verzorging miskraam thuis op de dag van de miskraam  (WE/F) 
 51,75 euro- volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
422516 Toezicht en verzorging miskraam thuis vanaf de eerste dag met een max van 3 
 25,87 euro- volledig terugbetaald door mutualiteit 
 
 
Verstrekkingen 422030, 422052, 422870 en 422892 mogen dezelfde dag gecumuleerd worden met een 
consultatie van een gynaecoloog, indien de zwangere door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
vermoeden van pathologie. Deze verstrekkingen zijn onderling dezelfde dag niet cumuleerbaar. 
 
Verloskundige zitting: openen van het zwangerschapsdossier en een verloskundig onderzoek               
(anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de noodzakelijke parameters). 

 
Postnataal: 

 
422796 Postnataal toezicht en verzorging thuis op dag van de bevalling (weekdag) 
 Mag max 2 keer worden aangerekend op de dag van de partus 
 36,22 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D0) 
 
423791 Postnataal toezicht en verzorging thuis op dag van de bevalling ( weekend/feestdag) 
 Mag max 2 keer worden aangerekend op de dag van de partus 
 54,33 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D0) 
 
422774 Postnataal toezicht en verzorging thuis in de eerste drie dagen postpartum (weekdag) 
 60,37 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D1,D2,D3) 
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423776 Postnataal toezicht en verzorging thuis in de eerste drie dagen postpartum (WK/F) 
 90,55 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D1,D2,D3) 
 
422914 Postnataal toezicht en verzorging thuis op dag vier postpartum ( weekdag) 
 48,30 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D4) 
 
422936 Postnataal toezicht en verzorging thuis op dag vier postpartum (weekend en feestdag) 
 72,44 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D4) 
 
422951 Postnataal toezicht en verzorging thuis op dag vijf postpartum  
 48,30 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit  (D5) 
 
422435 Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag ( max. 7 ) 
 31,69 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit (D6+) 
 
422450 Verlenging van de postnatale verzorging door de vroedvrouw thuis ( max 3) 
 Pas nadat de 422435 zeven keer werd uitgevoerd en aangerekend- motivatie nodig 
 31,69 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
 
422472 Postnataal toezicht en verzorging thuis bij verwikkelingen op voorschrift van een arts 
 31,69 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
 
 
Lactatiekundige begeleiding (ambulant thuis of in ziekenhuis): 
 
422811 Eerste raadpleging bij borstvoeding thuis ( weekdag) na dag 6 en duurt min 90 min 
 47,54 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
422833 Eerste raadpleging bij borstvoeding thuis ( weekend ) na dag 6 en duurt min 90 min 
 71,31 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
422855 Tweede en derde opvolging bij borstvoeding thuis na dag 6 en duurt min 60 min 
 40,15 euro – volledig terugbetaald door de mutualiteit 
 
 
Deze nummers dienen gemotiveerd te worden. 
 
422435, 422811, 422833 en 422855 mogen gezamenlijk maximum 7 verstrekkingen zijn. 
 
Post-partum zorgen kunnen verleend worden tot 1 jaar na partus. 
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4.4 Folder vroedvrouwenteam 
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5. Sollicitatieformulier 

 
 
Vul onderstaand formulier in of surf naar onze website indien je geïnteresseerd bent voor 
vakantiewerk of een job binnen het Wit-Gele Kruis. 

  
http://vacatureslimburg.witgelekruis.be/solliciteer.php 
 
 

 
 
 


