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Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt 
dat inmiddels het gebruik flink is gestegen. Een 
groot deel van die stijging in het gebruik van 
kraamzorg komt nu juist voor rekening van al-
lochtone vrouwen. Dat is een goede ontwikke-
ling, want kraamzorg is belangrijk voor de ge-
zondheid van moeder en kind. Maar ondanks 
deze inhaalslag is er bij allochtone moeders nog 
steeds sprake van een lager gebruik van deze 
zorg (86%) waar in ons land iedereen recht op 
heeft. Over het algemeen is de afgelopen jaren 
voor alle groepen gebruikers het aantal dagen of 
uren dat van kraamzorg gebruik wordt gemaakt 
afgenomen, en die trend gaat ook op voor al-
lochtone vrouwen. Uit de CBS-gegevens die ge-
baseerd zijn op de Gezondheidsenquête, blijkt 
ook dat de ondervraagde vrouwen over het al-
gemeen heel tevreden zijn over de kraamzorg.

Gebruik
Alle pas bevallen vrouwen hebben in Neder-
land recht op kraamzorg. Deze zorg houdt in 
dat kraamverzorgenden in de eerste acht dagen 
na de bevalling in de thuissituatie (deels) voor 
moeder en kind zorgen. Zij nemen daarbij ook 
een deel van het huishouden op zich en zorgen 
voor eventuele andere kinderen. Kraamverzor-
genden geven ook voorlichting over bijvoor-
beeld (borst)voeding, wiegendood, meeroken 
en de veiligheid in huis.
Moeders in de jongste leeftijdsgroep (15 tot en 

met 24 jaar), blijken minder vaak kraamzorg 
te gebruiken (87%) dan moeders in de oudere 
leeftijdsgroepen (95%). Deze jongste moeders 
gebruiken ook veel minder hele dagen kraam-
zorg (36 procent tegenover gemiddeld 60 pro-
cent bij de andere leeftijdsgroepen). Dat komt 
volgens het CBS voor een deel omdat de jong-
ste moeders wat vaker in het ziekenhuis beval-
len (per ziekenhuisdag worden er gekort op het 
aantal kraamzorguren), maar volgens het CBS 
is dat niet de hele verklaring. Er zijn ook andere 
factoren in het spel, maar het onderzoek geeft 
daar geen uitsluitsel over. Zou het kunnen zijn 
dat, juist bij de jongste moeders, de familie een 
grotere rol speelt in de kraamtijd? En dat er on-
der de jonge moeders veel allochtone vrouwen 
zijn? Uit eerder onderzoek dat door het CBS 
wordt aangehaald komt naar voren dat vooral 
allochtone vrouwen bewust voor minder zorgu-
ren kozen en meer gebruik maakten van zorg 
door familieleden waarbij zij aangaven dat zij 
liever geen “vreemde” in huis hadden . 
Het CBS keek specifiek naar het verschil in 
gebruik van kraamzorg door de verschillende 
herkomstgroepen en constateert dat door de 
jaren heen juist bij de zogenoemde niet-westers 
allochtone vrouwen sprake is van een stijgend 
gebruik van kraamzorg. Toch blijft dit aandeel 
met 89 procent nog altijd achter bij de 96 pro-
cent onder autochtone vrouwen. De inhaalslag 
is nog niet voltooid.
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Kraamzorg
Inhaalslag van allochtone moeders

Bijna alle jonge moeders in ons land maken gebruik van kraamzorg. 
Volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is dat gebruik sinds de eeuwwisseling min of meer stabiel 
rond zo’n 95 procent. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontvingen 
veel minder, te weten twee van de drie jonge moeders in ons land 
kraamzorg. Destijds was de regering vooral bezorgd dat het gebruik van 
kraamzorg bij allochtone vrouwen ver achterbleef. Was de kraamzorg 
wel voldoende toegankelijk voor allochtone vrouwen?

Deze bijdrage is gebaseerd op het artikel van: Marieke 

Houben-van Herten (2013), Autochtone moeders ma-
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cbs.nl/nl-Nl/menu/themas/bevolking/publicaties/be-
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gebruik-kraamzorg-art.htm]

Figuur 1. Percentage vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg naar leeftijd, 

2001-2011

Figuur 2. Percentage vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg naar herkomst-

groep, 2001-2011

Bron: cBS. Bron: cBS.
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