Zwanger?!
Van harte gefeliciteerd! Een bijzondere tijd, maar ook een tijd waarin veel
geregeld moet worden. De babykamer, kleding en spulletjes voor de kleine,

nadenken over hoe je wilt gaan bevallen - en ja, ook nadenken over je kraamtijd. Want na je bevalling is het Tijd voor Kraamzorg! Maar wees gerust:
tijdens je zwangerschap kun je ook al bij ons terecht als je vragen hebt.

Jacqueline van den Brandhof

Ingrid Koster

Waarom zijn wij samen Tijd voor Kraamzorg gestart?



• Omdat wij meer betrokken willen zijn bij jou en je zwangerschap voordat
je baby geboren is



Omdat wij denken dat het prettig is voor jou dat je ons al kent voordat
vóórdat we bij je aan je bed staan



•Omdat wij je de hele kraamperiode dezelfde kraamverzorgende gunnen



•Omdat wij onze zorg op maat willen afstemmen op jouw / jullie wensen,
zodat je een fijne, onbezorgde kraamtijd beleeft
•

Betrokken, persoonlijk, tijd voor jou!

Intakegesprek

Tijd voor Kraamzorg onderscheidt zich ten opzichte van de grotere kraamzorgbureaus op

Wil je bij Tijd voor Kraamzorg kraamzorg afnemen, dan heb je altijd een intakegesprek.

het gebied van betrokkenheid, persoonlijk contact en beschikbaarheid. Wij houden van

Dat gesprek vindt ongeveer zes weken voor je uitgerekende datum plaats. Wat is voor jou

korte lijnen, snel schakelen en praktisch denken. Dat geeft ons ruimte om tijd en
aandacht
te schenken aan jou, je baby en de rest van je gezin. Wij houden jou en je baby goed in de

belangrijk in de kraamweek? Heb je speciale wensen of gewoonten? Bespreek het met ons,
Daar zijn wij voor!

Al eerder even kennismaken?
Als jullie het prettig vinden, dan komen wij al eerder langs voor een kennismakings-

vertrouwen en een prettige sfeer waar het hele gezin zich goed bij voelt.

gesprek. We bespreken dan met je wat kraamzorg inhoudt en je krijgt adviezen over de
voorbereiding op de bevalling en kraamtijd. Als je dat wilt, nemen wij een geboorteplan met je door

Alles op rolletjes
Daarnaast verrichten wij in overleg met jullie huishoudelijke taken, daarbij vooropgesteld

De bevalling :
Ga je thuis bevallen? Dan vinden wij het fijn als wij daarbij mogen zijn. Indien nodig, kun-

dat de zorg voor moeder en kind het belangrijkste is. Ook de andere gezinsleden worden

nen wij de verloskundige assisteren bij de bevalling of al naar je toe komen op verzoek van

gezien, verzorgd en betrokken bij de verzorging van de baby. Wij zorgen ervoor dat alles
de verloskundige, als zij op dat moment nog met een ander

op rolletjes loopt, zodat jij kunt genieten van je baby en kunt herstellen!
Tijdens de kraamweek helpen wij jullie op weg met adviezen, tips en begeleiding bij de
verzorging van de baby en borstvoeding. Je kunt bij ons terecht met al je vragen over
praktische
zaken, zoals: slaaphouding, huilgedrag , krampjes en dag/ nachtritme.
en be

Met babies weet je het nooit…
Ook ’s avonds of ’s nachts staan we voor je klaar. Als je in het ziekenhuis poliklinisch bent
e bevalling bezig is.
bevallen en in de avond of nacht thuiskomt, dan starten wij - als je dat nog wilt - de zorg
even op. Wij geven uitleg over de kruiken, voeding en het opmaken van het bedje.
Je krijgt altijd de vastgestelde uren kraamzorg volgens het landelijk indicatieprotocol.

geleiding bij de

Je kunt je aanmelden via de website
www.tijdvoorkraamzorg.nl
of via 06-40434079 (Jacqueline) of 06-12674586 (Ingrid).
Email: info@tijdvoorkraamzorg.nl

