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Je bent zwanger, gefeliciteerd! De geboorte van je kindje is 
het begin van een nieuw leven. Misschien ben je al op zoek 
naar de kraamzorg die bij jou past. En misschien is dat wel 
natuurlijke kraamzorg. 

Natuurlijke kraamzorg en de moeder 
Als je net een kindje hebt gekregen, leef je 
in een andere sfeer. Voor de binding met je 
kindje is het belangrijk om die sfeer zo lang 
mogelijk vast te houden. Een natuurlijk kraam-
verzorgende bevordert dat op verschillende 
manieren. 

Zo is voor een geslaagde borstvoeding be-
houd van eigen warmte heel belangrijk. Een 
natuurlijk kraamverzorgende begeleidt en  
ondersteunt je hier aandachtig in. Als dat  
nodig is, krijg je warmtekompressen, kwark-
kompressen, inwrijvingen, warme omhulling, 
voeding en dranken. 

Het verzorgen van eventuele hechtingen na 
een bevalling gebeurt op natuurlijk wijze met 
diverse kamille toepassingen. 

Natuurlijke kraamzorg biedt 
aandachtige zorg voor jou 
en je kindje met natuurlijke 
middelen en materialen. 
Rust, regelmaat en omhulling 
staan centraal. Kenmerkend 
voor deze vorm van 
kraamzorg is de aandacht 
voor warmtezorg, omhulling, 
ritmes en een volwaardige 
voeding. 

Om tot rust te komen, kan een natuurlijk 
kraamverzorgende je voeten ritmisch inwrijven 
met lavendelolie.  

Natuurlijke kraamzorg en de baby
Huilen hoort bij een baby. In de kraamtijd kun 
je wel het beste beginnen met voorkomen dat 
je baby veel gaat huilen. Dat doe je door rit-
mes op te bouwen en indrukken te doseren. 
Een pasgeborene heeft veel rust nodig. Warm-
te, ritme en omhulling zijn nodig om tot die 
rust te kunnen komen.

Zo helpt de natuurlijk kraamverzorgende je 
bij het wikkelen van je kindje. Dan doet het 
niet teveel indrukken op en behoudt het zijn 
warmte.  

Verder zal de natuurlijk kraamverzorgende 
je begeleiden in het verschonen van de baby 
zonder warmteverlies, zodat het niet hoeft te 
huilen. Er zijn diverse manieren om warmte-
verlies te voorkomen, van een warmtelamp en 
warm water tot luiers en kleding die worden 
voorverwarmd. 

Voor je pasgeboren kindje is het badje hele-
maal nieuw. Prikkels als afkoeling en bloot-
stelling aan water vindt je baby misschien niet 
prettig. De natuurlijk kraamverzorgende laat 
je kindje voorzichtig wennen aan het badje en 
begeleidt je hierin. 

Info avonden en workshops
Meer weten over wat natuurlijke kraamzorg 
betekent voor jou en je baby? Bezoek dan 
een van onze informatieavonden of work-
shops. Je krijgt dan alle informatie waar je 
behoefte aan hebt, zodat je weet of na-
tuurlijke kraamzorg iets voor jou is. Kijk 
voor actuele data van informatieavonden 
en workshops op: www.geboortezorglimburg.nl

Nog vragen, of wil je je aanmelden? 
Neem dan contact op met:
contact@geboortezorglimburg.nl

Uppies® organic
Natuurlijke, ecologisch en biologisch produc-
ten voor elke baby en babykamer, daar staat 
Uppies® Organic voor. Van aankleedkussens 
voor de babykamer, wollen onderleggers, bio-
logische babykleding, verzorgingsproducten 
tot beddengoed. Speciaal als aansluiting op de 
Natuurlijke Kraamzorg zijn verkrijgbaar:

Baby starterspakket: · 1 flesje lavendel olie · 1 
flesje kamille olie · rompertje wol/zijde · sokjes 
wol gebreid · mutsje helmmodel met koordjes. 

Mama kraampakket ter vervanging van het regu-
liere kraampakket. Er zit o.a. in: · Biologische wat-
ten · Vloeibare handzeep 100% biologisch · 8 x 
onderleggers met ecologische vulling 60x90 cm.

Uppies® Organic is verkrijgbaar via:
www.uppies.nl en bij 
Klijntje Baby & kidslifestyle in Echt


