
Jeśli wybierasz opiekę Geboortezorg 
Limburg, to wybierasz:

• 24-godzinny kontakt i udzielanie pomocy.
• Zawsze jesteśmy w pobliżu:
 w każdym regionie Limburgii pomocą w 
 połogu służy przynajmniej 40 opiekunek!
• W całej Limburgii oferujemy spotkania 
 informacyjne na temat np. karmienia piersią 
 i języka noworodków Dunstan.
• Opieka w połogu na miarę potrzeb: 
 dostosowana do Ciebie i Twojego dziecka.
• Naturalna opieka w połogu, w której 
 najważniejszy jest spokój, rytm, ciepło i 
 wykorzystywanie naturalnych materiałów.
• Opieka nad wcześniakami
• Specjalistka ds. laktacji: przed połogiem, 
 w trakcie i po połogu możesz skorzystać 
 u nas z pomocy naszej profesjonalnie wy-
 kształconej specjalistki ds. karmienia piersią.
• Ekskluzywne dodatki: sprawdź wszystkie 
 informacje na naszej witrynie internetowej.

Dlaczego zdecydować się na opiekę 
Geboortezorg Limburg?

Najlepsza opieka okołoporodowa 

zapewniająca start bez żadnych problemów

geboortezorglimburg.nl

Matki oceniają nas średnio na:

z ponad 4800 ocen
Źródło: Kompas opieki okołoporodowej

„Dzisiaj był ostatni dzień, kiedy była u nas opiekunka z Geboortezorg Lim-
burg. Pożegnałam się z nią ze łzami w oczach. Chcielibyśmy jej jeszcze raz 
serdecznie podziękować za fantastyczną opiekę, wskazówki i wyjaśnienia!”

Tim i Joyce – rodzice Milana i Yvesa

„W kwietniu zostaliśmy dumnymi rodzicami naszego pięknego syna Juula. 
Od drugiego dnia była u nas opiekunka z Geboortezorg Limburg. Każ-
demu będę polecała Waszą opiekę okołoporodową. Dziękujemy, że tak 
dobrze się nami opiekowaliście.”

Ilse – mama Juula

„Serdecznie dziękujemy za to, że zrobiliście wszystko, abyśmy mogli ponow-
nie gościć u nas naszą ulubioną opiekunkę Gerrie. Zadbała o to, że ponow-
nie nas okres po porodzie był tak fantastyczny! Geboortezorg Limburg jest 
wspaniałą organizacją, która rozumie, co to jest opieka i poważnie do niej 
podchodzi oraz oferuje to, co jest potrzebne!”

Kim – mama Tim

„Jesteśmy zadowoleni z zaoferowanej pomocy. Ewaluacja i spotkania z 
Geboortezorg Limburg były bardzo przyjemne. Pierwszy dzień nie roz-
począł się dobrze, ale poradziliście sobie z tym świetnie. Zmieniacie 
obietnice w prawdę!”

Kristel i Roel – rodzice Mare

Matki o opiece Geboortezorg Limburg
Ponad 4800 matek oceniło naszą opiekę w połogu na 8,8 
(Źródło: Kompas opieki okołoporodowej)

Chcesz się zarejestrować lub potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas! 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu:

geboortezorglimburg.nl

+31(0)88 909 4000*

P&
P-

23
08

19

* Mówiące w języku niderlandzkim, niemieckim i angielskim



Geboortezorg Limburg
Więcej niż wyłącznie opieka okołoporodowa...

Jesteś w ciąży! Nie brzmi to może jeszcze realnie, to logiczne. 
Jak przebiegnie ciąża? Co przyniesie przyszłość? Pytania, na które 
jeszcze nie masz żadnej odpowiedzi. Być może wiesz już, że chcesz 
mieć najlepszą opiekę dla siebie i swojego dziecka. 
I w tym przypadku możemy Ci pomóc!

W czym może pomóc Ci opiekunka?
W chwili, w której urodzi się Twoje dziecko, 
musisz sprostać wielu wyzwaniom. Dobrze 
jest wiedzieć, że możesz ze wszystkim zwrócić 
się do opiekunki, która w tym szczególnym 
momencie staje się dla Ciebie wsparciem i
podporą. Pomaga w trakcie porodu w 
domu i opiekuje się Tobą oraz dzieckiem 
w połogu. Porady związane z opieką i 
karmieniem, nadzór nad stanem Twojego 
zdrowia oraz zdrowia dziecka, czy też 
pomaganie przy karmieniu piersią – 
opiekunka dysponuje najbardziej aktualną 
wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci 
w tym zakresie. Oprócz tego wspiera Cię 
emocjonalnie i dba również o Twojego 
partnera, a w razie potrzeby także o pozostałe 
dzieci. Opiekunki z Geboortezorg Limburg 
dostosowują się do Twojej sytuacji domowej, 
a nie odwrotnie.

Różne formy pomocy 
okołoporodowej: co jest 
odpowiednie dla Ciebie?
W trakcie konsultacji z każdą rodziną 
sprawdzamy, jakiego rodzaju opieka najlepiej 
odpowiada jej życzeniom. Ma to oczywiście 
związek z liczbą godzin potrzebnej opieki, ale 
oczywiście również z Twoją sytuacją osobistą 
oraz z wymaganiami.

Jeśli Twój poród przebiegnie normalnie i 
Twoje dziecko będzie miało odpowiedni start, 
to opieka podzielona zostanie na 8 dni.

Jeśli sytuacja, w której znajduje się Twoja 
rodzina wymaga dodatkowej opieki, 
możesz wybrać na przykład przedłużoną 
opiekę okołoporodową z dodatkowymi 
godzinami opieki i pomocą w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. 

Również opieka nad wcześniakami
jest jedną z możliwości. W chwili, w której 
opuszczasz szpital z dzieckiem, objęta jesteś 
opieką, aby móc odnaleźć się w domu. 
Niektóre kobiety chcą otrzymać pomoc od 
pierwszego bólu porodowego. Nazywamy to 
„wczesnym zaangażowaniem wsparcia 
porodowego”. Opiekunka pozostaje z 
Tobą i wspiera Cię od początku aż do chwili 
porodu, stanowiąc uzupełnienie wsparcia 
udzielanego przez położną. Od roku 2014 
Geboortezorg Limburg oferuje naturalną 
opiekę okołoporodową. W tej formie 
opieki najważniejszy jest spokój, rytm, ciepło i 
wykorzystanie naturalnych materiałów.

Oprócz tego ze wszystkimi pytaniami 
dotyczącymi karmienia piersią możesz zwrócić 
się do naszej specjalistki ds. laktacji. Jest to 
wykształcona profesjonalnie specjalistka ds. 
karmienia piersią.

W trakcie rozmowy wstępnej omawiamy 
wszystkie możliwości, abyś mogła podjąć 
rozważną decyzję. Na naszej witrynie 
internetowej możesz poznać te wszystkie 
możliwości.

Jakość
Opiekunki z Geboortezorg Limburg są 
profesjonalnie wykształcone i pracują zgodnie 
z ustalonym protokołem. Zarejestrowane są
w krajowym centrum wiedzy opieki 
okołoporodowej. Dzięki temu zyskujesz 
gwarancję, że w domu masz do czynienia z 
profesjonalistką. Opieka jest prowadzona 
zgodnie z indywidualnym planem opieki, 

Czym jest Geboortezorg Limburg?
Geboortezorg Limburg jest największą organizacją zajmującą się opieką 
okołoporodową w Limburgii. Od wielu pokoleń pomagamy rodzicom 
i dzieciom jak najlepiej rozpocząć ich wspólne życie. Jest to możliwe 
dzięki dyplomowanym, zaangażowanym osobiście i pełnym entuzjazmu 
opiekunkom. Dzięki szkoleniom stale jesteśmy na bieżąco z najnowszą 
wiedzą i poglądami. Otrzymujesz więc w domu profesjonalną pomoc – coś, 
co zapewnia spokój.

  “Uważamy, że to ważne, 
aby w rodzinie panowała 
ciągłość i spokój, dlatego 
robimy wszystko, aby 
zasłużyć na zaufanie 
Twojej rodziny.”

•  Ponad 75 lat doświadczenia w 
 Limburgii.
• Zawsze w pobliżu: oferujemy opiekę 
 okołoporodową we wszystkich 
 limburskich regionach.

•  Intensywna współpraca z
 regionalnymi partnerami takimi jak 
 szpitale i położne.

w którym Twoja rodzina zajmuje centralne 
miejsce. Geboortezorg Limburg posiada 
międzynarodowy certyfi kat „Opieki w 
zakresie karmienia piersią” Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) i Unicefu. 
Organizacja posiada również certyfi kat 
jakości ISO.

Koszty opieki okołoporodowej
Koszty podlegające refundacji zależą od 
Twojego ubezpieczenia. Zapoznaj się
z warunkami polisy ubezpieczeniowej lub 
zasięgnij informacji w swoim towarzystwie 
ubezpieczenia zdrowotnego. Stawka za 
godzinę opieki każdego roku uzgadniana 
jest z towarzystwami ubezpieczeniowymi. 
Oprócz tego do każdej godziny dopłacasz 
jakąś część wkładu własnego. Kwota ta 
ustalana jest każdego roku przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe i rząd. Więcej informacji 
na ten temat znajduje się na naszej witrynie 
internetowej.

Zarejestruj się jeszcze dziś, aby 
zachować spokój.
Gdy jesteś w ciąży musisz sprostać wielu 
wyzwaniom: zadbaj o swój spokój i zarejestruj 

się jeszcze dziś w Geboortezorg Limburg. 
Możesz być pewna, że otrzymasz najlepszą 
pomoc okołoporodową, która umożliwi Wam 
wspólny bezproblemowy start.

Rejestracja możliwa jest od pierwszego 
dnia ciąży. Najlepiej jest zarejestrować się 
jak najwcześniej, jednak przed czwartym 
miesiącem ciąży. Wtedy będziemy w stanie 
wszystko zaplanować tak, jak sobie tego 
życzysz i nie będziesz musiała się niczym 
przejmować.
Można zarejestrować się zaledwie w ciągu 
kilku minut na naszej witrynie internetowej 
lub zadzwonić do nas: 088 909 4000.

  “Z Geboortezorg Limburg 
możesz kontaktować się 
24 godziny na dobę. 
Jeśli potrzebna Ci pomoc 
w trakcie porodu lub 
połogu, zadzwoń do nas: 
088 909 4000”


