
Gelukkig
nieuw leven

Kraamzorg de Waarden

Voor een 
zorgeloze en 
liefdevolle 

start



Je bent zwanger, het blijft bijzonder. 

In deze bijzondere tijd heb je iemand 

nodig die je begrijpt en je wegwijs 

maakt. Die snapt dat er een heleboel 

op je afkomt en dat je je soms best 

even onzeker kan voelen. Dan heb je 

iemand nodig die je onzekerheden 

wegneemt en je zeker maakt met het 

nieuwe leven. Zo iemand vind je bij 

Kraamzorg de Waarden!

“We denken nog vaak aan je. Je 
was er één week, maar je hebt 
onze mooiste week nog mooier 
gemaakt. Dank je wel voor je pro-
fessionele en liefdevolle zorg.”

Kraamzorg de Waarden
Gelukkig nieuw leven!
Een gelukkig nieuw leven, dat wensen wij iedere baby en ouders toe. Een mooi 
begin van je nieuwe leven als ouder en mooi begin van het leven van je kindje. 
Een moment dat we mogen vieren met de wens: Gelukkig nieuw leven!



Hoe we jou ondersteunen
Informatie over je zwangerschap
We informeren je elke week over de ontwikkeling van jou en je kindje tijdens 

je zwangerschap

Altijd bereikbaar voor vragen, ook tijdens je zwangerschap
Voor, tijdens én na je kraamtijd kun je ons altijd bereiken voor vragen. Dit kan 

via onze handige chat op de website en 24/7 telefonisch via 088 130 17 17.

Voorbereiding op en begeleiding bij borstvoeding
We bereiden je met onze borstvoedingscursus goed voor op het geven van 

borstvoeding. Tijdens de kraamtijd ondersteunt onze kraamverzorgende 

je hierbij. Is er extra begeleiding nodig dan kun je onze lactatiedeskundige 

altijd inschakelen. Daarnaast heeft iedere kraamverzorgende een elektrische 

borstkolf bij zich die je tijdens de kraamtijd kosteloos mag gebruiken.

Verstelbare bedverhogers en andere handige artikelen
Je kunt via ons verschillende handige artikelen lenen. De artikelen worden 

gratis bij je thuis bezorgd en later weer opgehaald.

De beste zorg voor jou en je kindje tijdens de kraamtijd
Onze kraamverzorgende zorgt tijdens de kraamtijd voor jou en je kindje.  

Ook jouw partner en grote broer of zus worden natuurlijk niet vergeten.  

Onze kraamverzorgende zorgt er voor dat je na de kraamtijd klaar bent  

om zelfstandig de zorg voor je kindje op je te nemen. 

Uitgebreide informatie
Via de blogs op onze website informeren we je over alles wat te maken heeft 

met je zwangerschap, de bevalling, kraamtijd én de verzorging van je kindje.

Nieuwsgierig of Kraamzorg de Waarden bij jou past?
Kijk op www.kraamzorgdewaarden.nl of bel 088 130 17 17



Stichting Kraamzorg de Waarden Groep

Boomgaard 2, 2871 PW Schoonhoven

Postbus 538, 2870 AH Schoonhoven

Algemeen telefoonnummer: 088 130 17 17

Bevallingslijn (24/7): 088 130 17 18

E-mail: info@kraamzorg.org

Website: www.kraamzorgdewaarden.nl

Neem voor meer informatie een kijkje op onze website: 
www.kraamzorgdewaarden.nl

Kraamzorg de Waarden is een betrouwbare en 

professionele organisatie en je zult ervaren dat 

onze gediplomeerde kraamverzorgenden er alles 

aan doen om de kraamzorg zo prettig en goed 

mogelijk te laten verlopen en je nieuwe 

gezin de best mogelijke start te geven.

Kraamzorg de Waarden werkt 

conform de richtlijnen WHO-code 

en Unicef en is in het bezit van 

het kwaliteitscertificaat ISO/HKZ. 

Kraamzorg de Waarden heeft 

gecertificeerde lactatiekundigen 

in dienst voor vragen over 

voeding. Kraamzorg de Waarden 

heeft met alle zorgverzekeraars een 

overeenkomst gesloten voor het leveren van kraamzorg. 

Onze kraamverzorgenden werken in 

kleine teams en zijn gekoppeld aan je 

verloskundigenpraktijk of werken nauw 

samen met je verloskundige of huisarts.

Kr
aa

m
zo

rg
 d

e 
W

aa
rd

en
© /

Ad
m

ix
/2

0.
00

0/
Vs

nr
. 
15

-0
80

12
02

0


