
 

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

IN HARMONIE MET 
LICHAAM, ZIEL EN GEEST

Borstvoeding

Het leren geven van borstvoeding is een belangrijk 
onderdeel van onze Natuurlijke Kraamzorg. Het 
is een intiem proces dat vraagt om vertrouwen, 
toewijding en veel samen oefenen. Om dit te 
ondersteunen zullen we aandacht besteden aan 
warmtezorg voor de moeder en speciale inwrijving 
met olie om de melkvorming te ondersteunen. 

Natuurlijke Kraamzorg aanvragen

Natuurlijke Kraamzorg geldt als reguliere 
kraamzorg en valt daarom onder de basis
verzekering van je zorgverzekering. Via onze 
website www.allerzorg.nl/kraamzorg kan je 
Natuurlijke Kraamzorg bij Allerzorg aanvragen. 
Je kunt ook kiezen voor reguliere kraamzorg met 
accenten van Natuurlijke Kraamzorg.

Voor een kraamtijd 
gericht op geborgenheid 
en rust biedt Allerzorg 
uitkomst met  

Heb je vragen of wil je jouw persoonlijke situatie met 
ons bespreken, neem dan contact met ons op.

Op onze website vind je meer informatie over onze zorg. 
WWW.ALLERZORG.NL/KRAAMZORG

“Tijdens mijn kraamtijd heb ik geleerd te herkennen 
wat mijn kindje nodig heeft. Daarna had ik 
voldoende vertrouwen om het helemaal zelf te doen. 
Ik weet hoe ik de rust kan creëren wat mijn kindje 
zoveel goed doet.”

Natuurlijke 
Kraamzorg.

Alina

Telefoonnummer:  088 - 184 0114 
E-mailadres:  info@kraamzorg.allerzorg.nl



Van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap. 

Op basis van wat jij belangrijk vindt kan je een 
keuze voor kraamzorg maken. Je wilt graag zorg 
die past bij jouw leefstijl waarbij rekening wordt 
gehouden met jouw waarden en de manier waarop 
je in het leven staat.
 

De samenhang tussen lichaam en geest is 
het uitgangspunt bij Natuurlijke Kraamzorg. 
Hier ligt een door Rudolf Steiner ontwikkelde 
antroposofische visie aan ten grondslag. 

Onze kraamverzorgenden zijn speciaal opgeleid 
voor het bieden van Natuurlijke Kraamzorg. 
Kwaliteiten als eerbied, vertrouwen, oplettendheid 
en ontvankelijkheid hebben zij sterk ontwikkeld en 
zijn de voorwaarden voor het hebben van een goede 
relatie met het kraamgezin.

Warmte, rust en regelmaat

In een sfeer van rust, vertrouwen, stilte en 
warmte worden jij en je kindje verzorgd door onze 
kraamverzorgende. 
Er is ruimte voor rust wanneer de omgevings
prikkels worden beperkt, zoals het dimmen van  
het licht en het doven van geluid. 
Bij de verzorging van je kindje gaat bijzondere 
aandacht uit naar opvoeding van de tast– en 
warmtezin. 

Een pasgeboren kindje heeft moeite om zijn of haar 
lichaamstemperatuur te reguleren omdat hij de 
omhulling van het lichaam van de moeder mist. 
Onze kraamverzorgenden omhullen je kindje met 
wikkeldoeken, wollen dekentjes en mutsjes, zodat 
de energie van je kindje gebruikt kan worden om 
te groeien i.p.v. om zichzelf warm te houden. Het 
gevolg hiervan is dat je kindje minder in gewicht zal 
afnemen. 
Maar ook tijdens het verschonen wordt het 
warmteverlies zo beperkt mogelijk gehouden.  
Zo kan je “verschonen zonder huilen”. Dit doen we 
door je kindje minimaal te ontkleden, voortdurend 
lichamelijk contact te houden. 
 

De voorspelbaarheid en eenduidigheid van 
handelingen als voeden, verschonen, slapen en 
lichamelijk contact worden herkenbaar voor de 
baby en zorgen daarmee voor rust.
Onze kraamverzorgenden ondersteunen rust 
specifiek door: 
•  een andere manier van waarnemen en 

afstemmen op wat nodig is
•  gerichte aandacht voor warmte en omhulling 

zowel voor moeder als voor kind
•  gericht voedingsadvies
•  gebruik van kamille bij diverse klachten. 

Onze kraamverzorgenden maken gebruik 
van natuurlijke middelen zoals kamille. De 
ontspannende werking hiervan kan bijdragen 
aan voor je kindje bij buikkrampjes en aan jouw 
herstel na de bevalling.

In de kraamtijd leg je een basis voor een 
gezonde ontwikkeling van je pasgeboren 
kindje . Afgestemd op elk afzonderlijk 
kraamgezin, maar in alle gevallen een 
fundament voor de toekomst.


