www.shgzorg.nl

Wilt u informatie over SHG of
aanmelden voor kraamzorg?
Bezoek onze website www.shgzorg.nl
Of bel 0187 - 48 91 73
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag ook van 19.00 - 21.00 uur

Heeft u binnenkort
kraamzorg nodig?

SHG bemiddelt
in professionele
zorg

SHG is een landelijk opererende
stichting die bemiddelt in kraamzorg.
De verzorgenden werken zoveel
mogelijk regionaal.
Alle verzorgenden zijn als zzp’er
werkzaam.
SHG gaat uit van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland en heeft
zich ten doel gesteld te bemiddelen in
kraamzorg ten behoeve van gezinnen
behorend tot de gereformeerde
gezindte.
Dit betekent onder andere:
– Gods Woord in de Statenvertaling.
– Zondagsheiliging.
– Geen tv.
– Verantwoord mediagebruik.
Leerbedrijf
SHG is een erkend leerbedrijf.
Dit betekent dat er stagiaires via
SHG praktijkervaring opdoen. Er kan
aan u gevraagd worden of er een
stagiaire in uw gezin mag geplaatst
worden. Op deze manier kunnen wij
ook in de toekomst goed opgeleide
kraamverzorgenden inzetten die
professionele kraamzorg bieden.

‘Dezorgvoorm
oederen
kindisingoede
handen!’

Kraamzorg
via SHG

Taakomschrijving

Kraamzorg via SHG betekent in de praktijk:

De kraamverzorgende heeft een uitgebreide taak, zoals:
• Assisteren bij de bevalling.
•	Verzorgen en begeleiden van de moeder en verzorgen
van de baby.
• Verlenen van basiszorg aan de overige gezinsleden.
• Geven van voorlichting en instructie.
• Overleggen met verloskundige of arts.
• Bereiden van maaltijden.
• Gastvrouw zijn.
• Verzorgen van de was.
•	Dagelijks schoonhouden van kraamkamer, babykamer en
sanitair.
•	Verrichten van overige dagelijks voorkomende
huishoudelijke taken.

• Inschrijven via de website www.shgzorg.nl
•	Vervolgens krijgt u via de mail een aanmeldformulier, zodra die is ingevuld en verzonden dan bent u
ingeschreven.
•	Tussen de 7e en 8e maand van de zwangerschap neemt de regioverzorgende contact met u op voor
een prenataal bezoek, waarbij u het kraamzorgdossier ontvangt.
•	Als de bevalling zich aandient, of als u kraamzorg nodig heeft na een ziekenhuisbevalling, belt u weer
de dienstdoende coördinator. Zij zorgt dat er een kraamverzorgende, eventueel met stagiaire, zo
spoedig mogelijk bij u thuis is.
• Rond de vierde dag van de kraamperiode brengt de regioverzorgende een nabezoek.
• Na afloop van de zorg ontvangt u per e-mail een evaluatieformulier.
• De SHG stelt het zeer op prijs dat u deze invult en terugstuurt.

