


HET BESTE VAN ALLE WERELDEN

Bij ons ben je in goede handen 
Geen drukte thuis, optimaal op krachten komen in je eigen 

comfortabele huiselijk ingerichte kamer. 
Dag en nacht kun je rekenen op onze zorg. 

Geboortecentrum Sophia
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

010 – 282 63 33
www.geboortecentrumsophia.nl
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Welkom in Geboortecentrum Sophia:  
het beste van alle werelden!

Je bent net bevallen in het Erasmus MC. Wellicht was je bevalling in het ziekenhuis al gepland 
omdat je een medische indicatie had. Maar het kan ook zijn dat je tijdens de bevalling complica-
ties kreeg en je bevalling medisch is geworden. 

Een medische bevalling is vaak ingrijpend en vraagt meestal om extra zorg voor moeder en kind 
tijdens de kraamperiode. De gediplomeerde kraamverzorgenden in het Geboortecentrum 
Sophia zijn aanvullend geschoold om deze specifieke kraamzorg te verlenen aan vrouwen die 
zijn bevallen met een medische indicatie zoals bijvoorbeeld een keizersnede.

Het kan ook zijn dat je kindje onverhoopt in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling. Als 
moeder wil je dan dicht bij je kindje blijven. Het Geboortecentrum Sophia is gevestigd in hetzelf-
de gebouw als het Erasmus MC en voorziet hierdoor in die behoefte. 

In beide gevallen word je vanuit het Erasmus MC op medisch advies overgeplaatst naar ons 
geboortecentrum. De afdeling Verloskunde bespreekt dit met jou en informeert ons over je 
komst en de medische achtergrond. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Je bent van harte welkom om jouw kraamtijd comfortabel bij ons door te brengen.

Wat mag je verwachten van ons? 
In het Geboortecentrum Sophia krijg je dag en nacht professionele kraamzorg. Wij houden je 
gezondheid én die van jouw baby nauwkeurig in de gaten. 24 uur per dag kun je rekenen op alle 
zorg die je nodig hebt. 

Je verblijft in je eigen comfortabele en huiselijk ingerichte kamer waar je optimaal op krachten 
kunt komen. Wij hebben alle aandacht voor jou en jouw kindje en stemmen onze zorg af op 
jouw persoonlijke wensen en situatie. 

De kraamverzorgenden werken volgens een vast zorgplan en vaste richtlijnen. Jouw wensen 
leggen we vast in jouw persoonlijke zorgdossier. Zo weet elke kraamverzorgende precies wat 
belangrijk is voor jou. Daarnaast krijg je informatie over de ontwikkeling van je kindje maar 
bijvoorbeeld ook over borstvoeding en veilig slapen. Na je kraamtijd ga je goed voorbereid naar 
huis. 

In het Geboortecentrum Sophia is jouw eigen verloskundige verantwoordelijk voor de begelei-
ding tijdens jouw verblijf. Bij sommige omstandigheden draagt jouw verloskundige de zorg over 
aan een verloskundige van het Geboortecentrum Sophia. Deze verloskundige neemt de zorg 
tijdens je kraambed over.  

Kosten bij overplaatsing op medisch advies
Aan de kosten van jouw verblijf in het Geboortecentrum Sophia zijn kosten    
verbonden. De financiele vergoeding hiervan is afhankelijk van het tijdstip van de overdracht en 
één van de volgende redenen:



• Je had een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen 
Met jouw behandelend arts kun je afstemmen wanneer je overgeplaatst kunt worden naar het 
Geboortecentrum Sophia. Je verblijft dan minimaal één dag bij ons, waar geen* kosten voor 
worden berekend voor je verblijf, maaltijden en materialen. Als je langer wilt verblijven, worden 
deze kosten vanaf de tweede dag in rekening gebracht. 
• Bij complicaties rondom de bevalling of een bevalling met keizersnede. 
Met toestemming van jouw behandelend arts, wordt je overgedragen naar het Geboortecentrum 
Sophia om (een deel van) jouw kraamtijd door te brengen. Afhankelijk van je medische indicatie 
wordt bepaald hoeveel dagen je kosteloos bij ons kunt verblijven. Tijdens die dagen berekenen 
we geen* kosten voor jouw verblijf, maaltijden en materialen. Het is mogelijk om langer te 
verblijven dan je medische indicatie. Vanaf dat moment worden bovengenoemde kosten wel 
doorberekend. 
• Jouw kindje ligt in her Erasmus MC 
Met toestemming van je gynaecoloog kun je verblijven in ons geboortecentrum. De eerste zes 
dagen na de bevalling berekenen wij geen* kosten voor het verblijf, de maaltijden en het materi-
aal. Vanaf de zevende dag worden deze kosten wel in rekening gebracht.

Verblijf 
De verblijfkosten zijn het aantal uren waar je recht op hebt. Deze worden vergoed door jouw 
verzekeraar. Wel dien je een wettelijke eigen bijdrage te betalen. Per dag brengen wij maximaal 
8 uur in rekening. Als je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat jouw verzekeraar ook de 
eigen bijdrage vergoedt. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar. Je partner kan gratis bij je 
op de kamer verblijven.  
 
Maaltijden 
Tijdens jouw verblijf, kun je gebruik maken van onze maaltijden tegen een kleine vergoeding. 
Hiervoor kun je kiezen uit een gevarieerd menu. De maaltijden bezorgen we op je kamer. Je mag 
ook voor je eigen maaltijden zorgen. 

Materiaal 
Om zo goed mogelijk voor jou en je kindje te zorgen, ben je verplicht om materialen zoals ver-
zorgingsproducten af te nemen zoals kraamverband en luiers. Ook de schoonmaak van je kamer 
valt hieronder.
Alle actuele kosten vind je op www.geboortecentrumsophia.nl/vraag-antwoord/

Faciliteiten 
Op jouw kamer staat naast een bed voor jou en jouw partner natuurlijk ook een commode, badje 
en een wiegje voor de baby. Verder is er een televisie, radio, telefoon, koelkastje, bureau en een 
badkamer met douche en toilet. Je kunt gebruik maken van de gratis WiFi van het Erasmus MC.

Kraamvisite 
Er is genoeg ruimte om tijdens je verblijf bezoek te ontvangen. Zij kunnen onbeperkt gebruik 
maken van koffie en thee en voor kinderen staat limonade klaar. Je bezoek is welkom van 09:00 - 
21:00 uur. Van 12:00 - 15:00 uur rusten moeder en kind. 
 
*jouw partner verblijft kosteloos bij jou op de kamer. Eventuele kosten zoals maaltijden voor jouw partner 
zijn voor eigen rekening.


