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Arbeidsmarkt  
Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden ieder 
vanuit hun eigen rol de borging van de zorgcontinuïteit in de geboortezorgketen in de gaten. Het ministerie 
van VWS zet daarnaast met het Actieprogramma Werken in de Zorg in op het voldoende werven van 
medewerkers, op te leiden en te behouden. Met de toenemende zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt is 
voldoende gekwalificeerd personeel één van de grootste uitdagingen waar we ook bij de kraamzorg voor 
staan. Daarom moeten we ook de komende jaren blijven inzetten op méér en flexibel opleiden voor de 
toekomst, het anders organiseren en inrichten van het werk en op méér waardering voor zorgprofessionals 
via goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.  
  
VWS investeert extra in instroom en behoud van zorgprofessionals met de subsidieregeling Sectorplanplus, 
als onderdeel van het programma Werken in de Zorg. Iedere werkgever uit de sector zorg en welzijn kan 
hierop een beroep doen mits ze zich verbindt aan een regionaal actieplan tegen tekorten op de arbeidsmarkt. 
Deze middelen kunnen ook ingezet worden voor de brancheopleiding Kraamverzorgende.    
Ook wil het kabinet wijzen op de mogelijkheid dat het opleiden van kraamverzorgenden als bespreekpunt 
terug kan komen in de contracteergesprekken tussen zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties. 
Zorgverzekeraars kunnen hierover in de tarieven afspraken maken met zorgaanbieders. In het licht van de 
herijkte NZa tarieven in de kraamzorg is er duidelijkheid dat er voor komende jaren hogere tarieven 
beschikbaar zijn in de kraamzorg.   
De branche erkende opleiding tot kraamverzorgende valt nu niet onder het Stagefonds Zorg. De opleidingen 
die in het Stagefonds zitten leiden tot een door OCW erkend diploma. De mbo-opleiding Verzorgende IG – 
waarin de brancheverbijzondering Kraamverzorgende is opgenomen en studenten kunnen kiezen voor het 
keuzedeel Verdieping Kraamzorg-  zit wel in het Stagefonds Zorg.   
  
Preventie  
Uit de quickscan van het RIVM uit 2018 bleek dat met name de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord 
voor roken door jongeren en zwangere vrouwen aanvullende acties vergen. Het RIVM noemt jaarlijkse 
accijnsverhogingen, forse inperking van het aantal verkooppunten, uitgebreidere rookverboden en 
verdergaande productregulering als effectieve maatregelen.   
  
Zorgkosten vrouwen  
Om zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden, moeten we kritisch kijken naar wat er vergoed wordt uit 
het basispakket en hoe we omgaan met het collectief financieren van wensen uit de samenleving. Het 
uitgangspunt voor financiering vanuit het basispakket is dat er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Bij 
anticonceptie is dit niet het geval. Daar komt bij dat de rechter in een recente rechtszaak, aangespannen door 
bureau Clara Wichmann, bepaald heeft dat anticonceptie voldoende betaalbaar is en niet door de overheid 
beschikbaar hoeft te worden gesteld. De eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling en kraamzorg zijn 
bovendien onderdeel van veel aanvullende verzekeringen, waaronder gemeentepolissen. Daarnaast krijgen 
gemeenten vanaf 2017 structureel 268 miljoen euro waarmee zij financieel maatwerk kunnen leveren in 
verband met zorgkosten.  
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