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Datum: 8 maart 2022 

Betreft: Extra geld arbeidsvoorwaarden kraamverzorgenden 

 

Geachte heer Kuipers, 

 

Kraamverzorgenden leveren, óók in de al twee jaar durende pandemie, noodzakelijke en acute zorg.  

Voor de zwangere/pas bevallen vrouw, haar gezin én werkgevers zijn de kraamzorgprofessionals van 

onschatbare waarde. Kraamzorgorganisaties vinden dat zij betere arbeidsvoorwaarden verdienen. Bo 

vraagt hiervoor uw aandacht! 

 

Stijging aantal geboortes 

In 2021 lag het aantal geboortes meer dan 6% hoger dan in 2020. Dit opgeteld bij de pandemie en 

het feit dat de capaciteit niet met 6% is gestegen. Kraamzorgorganisaties en kraamverzorgenden 

hebben alle zeilen bijgezet om elk gezin van de noodzakelijke kraamzorg te voorzien. Het blijft een 

puzzel die elke dag weer zo goed mogelijk wordt ingevuld.  

 

Arbeidsvoorwaarden kraamzorg 

Echter om die puzzel te kunnen blijven invullen, is het noodzakelijk dat de sector aantrekkelijk blijft. 

Het is essentieel om de huidige kraamverzorgenden voor de sector te behouden en nieuwe 

medewerkers aan te trekken om aan de oplopende vraag te voldoen. Hierbij zijn de 

arbeidsvoorwaarden van groot belang! 

 

De cao kraamzorg is op 31-12-2020 verlopen. De gesprekken met de vakbonden voor een Cao in 

2022 zijn gestart. In september 2021 is een motie aangenomen om extra geld voor de zorg vrij te 

maken in 2022. Dit heeft geleid tot een verhoogde OVA indexatie die ook ten goede komt aan de 

kraamverzorgenden. Dit is echter niet genoeg om recht te doen aan de verdienste van de 

kraamverzorgenden. De verhoogde OVA bijdrage is een schijntje op de torenhoge inflatie. Bo wil met 

de vakbonden tot een goede cao komen die rechtdoet aan de kraamverzorgenden. 

 



 
 
 

 
Tarieven 

In 2019 heeft de NZa een kostenonderzoek naar de tarieven in de kraamzorg gedaan. In 2021 zijn 

deze nieuw vastgestelde tarieven in gegaan. Op aandringen van Bo hebben zorgverzekeraars reeds in 

2020 maatregelen hebben getroffen en de tarieven verhoogd. Die extra opbrengsten zijn direct naar 

de kraamverzorgenden gegaan in de cao 2020. Daarnaast was er 1,7% gereserveerd om de financiële 

situatie van de sector te verbeteren. Inmiddels heeft de tijd de sector ingehaald en is de 1,7% 

verdampt, onder andere door de verhoogde pensioen premie en alle kosten gemaakt door de covid-

19 pandemie.   

 

Oproep! 

Bo roept het ministerie van VWS op om meer geld voor de arbeidsvoorwaarden voor 

kraamverzorgenden beschikbaar te stellen. Dit kan door het budgettair kader nog in 2022 uit te 

breiden met 9 miljoen euro. 

 

Wij vernemen graag spoedig uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
P.M.L.M. (Mariëtte) van Driel MBA 

Directeur Bo Geboortezorg 

 

Bijlage 1: Kraamzorg is noodzakelijke en acute zorg 


