
Met de grootste 
liefde voor het 
nieuwe leven

Jouw 
kraamzorg.



Geboortezorg Limburg
Voor een zorgeloze, warme start 

van het nieuwe leven.

Je bent zwanger! Een spannende en mooie tijd 

ligt voor je. Waarschijnlijk kun je niet wachten 

om je kindje straks in je armen te sluiten.

Wij dragen graag bij aan een bijzondere en fijne 

kraamperiode voor jou en je gezin, zodat jullie 

samen vol vertrouwen en plezier de toekomst 

tegemoet gaan. Wij zijn er voor jullie.

Even voorstellen...

Wij zijn voor het vak geboren, zoals ze zo mooi 

zeggen. De liefde voor het nieuwe leven zit in onze 

genen, want al generaties lang zorgen we voor een 

zorgeloze, warme start voor baby’tjes en hun ouders. 

Met kraamverzorgenden in heel Limburg zijn we 

altijd bij je in de buurt.

We werken met hart en hoofd, dus we zijn voort-

durend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wanneer je thuis of in het ziekenhuis met de verloskundige 

gaat bevallen ondersteunen wij bij de partus. Beval je, 

om medische redenen, in het ziekenhuis dan komt de 

kraamverzorgende naar je toe wanneer je naar huis mag.

De geboorte van je kindje is een bijzondere gebeurtenis, 

maar is tegelijkertijd een grote verandering in jouw en 

jullie leven. De eerste tijd na de geboorte is dan ook een 

kwetsbare en emotionele fase. Dan is het fijn wanneer je 

een ervaren kraamverzorgende om je heen hebt bij wie 

je terecht kunt met je vragen, die je advies geeft over de 

verzorging en voeding van de baby, die oog heeft voor jouw 

herstel en de ontwikkeling van de baby. Daarnaast heeft ze 

aandacht voor elk gezinslid, want door de komst van de baby 

moet iedereen in het gezin weer zijn nieuwe plek vinden.

Wij stemmen onze kraamzorg hoe dan ook altijd af op 

de behoefte van jullie gezin; dat is ons uitgangspunt.

Wat kan een 
kraamverzorgende 
voor je betekenen?

geboortezorglimburg.nl



Jouw kraamzorg.
De mogelijkheden.

Elke moeder heeft standaard recht op 49 uur 

kraamzorg. Wat het precíeze aantal uren zal 

zijn, hangt af van jullie persoonlijke situatie  

en wensen. 

Verloopt de bevalling volgens het boekje en gaat 

het goed met jou en de baby, dan wordt die zorg 

over 8 dagen verdeeld; de zogenaamde ‘reguliere 

zorg’. Maar... bij ons is niks ‘standaard’ 

of ‘regulier’, wij maken áltijd iets bijzonders van 

de kraamperiode. 

Er kan altijd een situatie ontstaan waardoor extra 

zorguren nodig zijn. Uiteraard kunnen jullie dan 

ook op onze zorg en aandacht rekenen. Moet 

je kindje nog even in de couveuse blijven, 

dan zijn we er voor je bij thuiskomst. Ook 

dan helpen we je graag op weg! 

Zou het je een veilig en vertrouwd 

gevoel geven wanneer je vanaf de 

eerste wee begeleiding kreeg? Laat het 

ons weten. Dit noemen we ‘vroegtijdige 

inzet partus ondersteuning’: onze 

kraamverzorgende blijft bij je en 

ondersteunt je tot en met de bevalling. 

Ze is dan een waardevolle aanvulling op 

de verloskundige. 

geboortezorglimburg.nl

Wij waren enkele jaren geleden het eerste 

kraambureau in Limburg dat de kracht van 

Natuurlijke Kraamzorg inzag. Bij deze vorm 

van kraamzorg werken we met natuurlijke 

middelen en materialen en staan rust, 

ritme en warmte centraal.

Tijdens de intake vertellen we 

jullie graag uitgebreid over de 

mogelijkheden. Zo kunnen jullie 

een weloverwogen keuze 

maken. Al verder oriënteren? 

Kijk op onze website: 

geboortezorglimburg.nl

Borstvoeding geven gaat niet altijd vanzelf. Drinkt je 

kindje niet goed aan de borst, heb je te veel of te weinig 

melk of andere problemen? Onze lactatiekundigen, 

experts op het gebied van borstvoeding, helpen je om de 

problemen op te lossen.



geboortezorglimburg.nl

Je bent zwanger. Fantastisch! Er gebeurt veel in je lichaam en in 

je leven. Misschien is alles nieuw, misschien is het je tweede of derde 

kindje. Genieten van deze periode is heel belangrijk, tegelijkertijd 

moet er veel geregeld worden. 

Alles wat je moeten weten en waar je aan moet denken.

Voor, tijdens en na je zwangerschap. We hebben het voor je

gebundeld in een praktisch E-book:

 handige checklists

 praktische tips

 vragen waar je misschien nog niet bij hebt stilgestaan

  antwoorden op vragen als ‘wat houdt kraamzorg in?’,

 ’wanneer regel ik mijn kraamzorg?’ 

Download het nu gratis op geboortezorglimburg.nl/ebook

Onze kraamverzorgenden zijn 

stuk voor stuk zorgprofessionals; 

ze zijn allen deskundig opgeleid en 

werken volgens vaste protocollen. 

Wij verlenen onze zorg volgens 

een individueel zorgplan waarin 

jullie gezin centraal staat. Onze 

organisatie is in het bezit van het 

ISO-kwaliteits certificaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat 

we voldoen aan strikte kwaliteits-

eisen, maar voor ons zit kwaliteit 

vooral óók in medewerkers met 

het hart op de juiste plek, in een 

respectvolle en plezierige omgang 

met het gezin en in aandacht 

hebben voor elk gezinslid.

Kwaliteit

Welke kosten vergoed worden, 

is afhankelijk van je verzekering. 

Lees de polisvoorwaarden goed 

door of neem contact op met je 

zorgverzekeraar. Elk jaar wordt 

het tarief voor een uur kraam-

zorg overeengekomen met de 

verschillende zorgverzekeraars. 

Daarnaast betaal je per uur een 

eigen bijdrage. De hoogte van 

dit bedrag wordt jaarlijks door 

de verzekeraars en overheid 

vastgesteld. Meer informatie 

over kosten vind je op onze site. 

Kosten 
kraamzorg

Het Wiegwijs E-book

Speciaal voor jou.

Schrijf je vandaag nog in. 
Dan is het alvast geregeld!

Als je zwanger bent, moet er veel geregeld worden. Dus schrijf je op 

tijd in – het kan al vanaf de eerste dag van je zwangerschap! – dan 

weet je zeker dat je straks de zorg krijgt die je wilt en verdient. Schrijf je 

in elk geval vóór de vierde maand van je zwangerschap in. Wij zetten 

dan al alles in gang en jij hebt het uit je hoofd.

Inschrijven is zo geregeld. Online via onze site of bel 088 - 909 4000.

gratis
e-book
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088-9094000        contact@geboortezorglimburg.nl

Waarom kiezen voor

Geboortezorg Limburg?

  Onze medewerkers werken met hoofd én hart: 

met een grote liefde voor het nieuwe leven 

en volgens de meest actuele kennis.

  Een goede klik is belangrijk; we zoeken naar 

de beste match tussen jouw gezin en onze 

kraamverzorgenden.

  We zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

  We hebben eigen lactatiekundigen 

(borstvoedingsspecialist) in huis.

  We bieden ook Natuurlijke Kraamzorg, dus je 

kiest de zorg die bij jullie past.

Minckelersstraat 2

6372 PP Landgraaf

Lingsterhofweg 176

5931 MC Tegelen

geboortezorglimburg.nl


