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VOOR EEN  
ZORGELOZE KRAAMTIJD

Dunstan babytaal

Pasgeboren baby’s maken vanaf de geboorte vijf 
geluiden met ieder een specifieke betekenis. Het 
in een vroeg stadium herkennen van deze geluiden 
en de betekenis ervan heeft grote voordelen voor 
ouders. Onze kraamverzorgenden leren je deze 
babytaal te herkennen.

Extra zorg

Ook als het even iets minder goed gaat, kunnen we 
ondersteunen met een team van gespecialiseerde 
kraamverzorgenden. We kijken samen met jou en 
je partner naar wat er nodig is en naar de zorguren 
die op jullie situatie van toepassing is.
En zijn er onverwachte problemen of onzekerheden? 
Dat zijn we altijd bereikbaar op het 24 uur 
spoednummer.

Heb je vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met 
ons bespreken? Neem dan contact met ons op. 

Op onze website vindt u meer informatie over onze zorg. 
WWW.ALLERZORG.NL/KRAAMZORG

SPECIALIST IN 
ZORG THUIS
Bij Allerzorg krijgt u zorg vol aan dacht, 
respect en ruimte om uzelf te kunnen 
zijn. Gewoon zoals het hoort.

Kraamzorg betekent 
voor ons doen, helpen 
en zorgen voor baby, 
ouders en eventueel 
andere kinderen 
binnen het gezin.

Liefdevolle 
zorg voor een 
zorgeloze 
kraamweek.



Gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap. Het 
is een bijzondere en misschien ook spannende 
periode. Op de komst van je kindje helpen we je 
graag goed voorbereid te zijn. 
Zorgeloos en verwend: zo willen we graag dat jij 
je voelt. Of dat nu thuis is of in het ziekenhuis, 
wij zorgen ervoor dat jij jezelf kunt zijn tijdens de 
kraamtijd. We geven zorg met aandacht en ruimte 
voor jouw wensen. Want zo zouden wij dat zelf ook 
graag willen.

Kraamzorg bij jou in de buurt

Nadat je bij ons kraamzorg hebt aangevraagd, 
neemt het team bij jou in de buurt binnen 
drie werkdagen contact met je op voor een 
welkomstgesprek. Rond de zevende maand van je 
zwangerschap maken we een afspraak voor een 
intakegesprek bij jou thuis. Tijdens dit gesprek 
geef je samen met je partner aan welke wensen 
jullie hebben en stemmen we onze verwachtingen 
op elkaar af.

Ook ontvang je onze ‘Kraamwijzer’*. Hier staan 
tips, adviezen en uitgebreide informatie  in over 
de laatste maanden van je zwangerschap en de 
kraamtijd. 
* Er is een speciale kraamwijzer in beeld waarin de informatie
met pictogrammen duidelijk wordt gemaakt.

De bevalling: thuis of in het ziekenhuis

Voor veel mensen is thuis bevallen een grote wens. 
Wij ondersteunen je graag om dit mogelijk te maken. 
Soms is het nodig om in het ziekenhuis te bevallen 
of vind je dat zelf fijner. Na jouw bevalling in 
het ziekenhuis zorgen wij ervoor dat jij en je 
pasgeboren kindje thuis goed worden opgevangen. 

De kraamtijd: een veilig en vertrouwd thuis

In de eerste week na de bevalling kunnen emoties 
en lichamelijke ongemakken je behoorlijk uit 
evenwicht brengen. Door gebroken nachten slaat 
de vermoeidheid vaak toe, terwijl het huishouden 
doordraait. Tegelijkertijd wil je ook volop genieten 
van je pasgeboren kindje. Je persoonlijke 
kraamverzorgende:
•  pakt de zorg voor jou en je gezin direct en in alle

rust op.
•  helpt je met persoonlijke aandacht en

deskundigheid bij het geven van borstvoeding als
je daarvoor hebt gekozen.

•  begeleidt jou en je partner in het contact maken
met je kindje.

•  geeft advies, zet jouw wensen en die van je
partner voorop en geeft aandacht aan eventuele
broertjes en zusjes, zodat iedereen zich thuis
veilig en vertrouwd voelt.

Precies zoals het hoort te zijn. 

Natuurlijke Kraamzorg

Naast reguliere kraamzorg is het ook mogelijk 
om voor Natuurlijke Kraamzorg te kiezen. Dit 
is kraamzorg gebaseerd op de antroposofische 
mensvisie. We werken met natuurlijke middelen 
en zorgen dat lichaam en geest in harmonie zijn. 
Je kunt ook kiezen voor reguliere kraamzorg met 
accenten van Natuurlijke Kraamzorg.

Diverse teams van Allerzorg Kraamzorg bieden de 
mogelijkheid tot het volgen van een cursus baby
massage. Informatie hierover vind je op onze website.


