Gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd met het
Lieve wondertje dat in jouw buik
groeit! Je bent zwanger! Een
mooie, maar vaak ook spannende
tijd breekt aan. Dan is het wel zo
ﬁjn te weten dat de zorg rondom
jouw bevalling goed geregeld is.

Lieve Kraamzorg

Wensen

Lieve Kraamzorg zorgt ervoor dat

Iedere vrouw is anders en ook
elke zwangerschap is anders. Wij
stemmen onze kraamzorg af op
jouw persoonlijke wensen en die
van je gezin.

Met een Lieve benadering,
persoonlijke aandacht en
deskundig advies zorgen wij voor
een ontspannen en zorgeloze
kraamperiode waar je met veel
plezier aan terug kunt denken.

Tussen de 28e en 32e week van
jouw zwangerschap komt onze
kraamzorgconsulent dit tijdens het
intakegesprek met je bespreken.
Je krijgt alle informatie die je nodig
hebt over je zwangerschap, de
bevalling en de tijd erna.

je optimaal kunt genieten van je
zwangerschap en je kraamperiode.
Onze kraamverzorgenden zijn
ervaren en enthousiast.

Aromatherapie
Om eventuele lichamelijke en
emotionele ongemakken na
de bevalling te voorkomen
werkt Lieve Kraamzorg
met aromatherapie. Dit kan
bijvoorbeeld helpen bij het
opwekken van de weeën,
pijnverlichting, problemen bij
borstvoeding, kraamtranen,
depressie, onrust, spanning en
zelfs bij wondverzorging.

Verzorging
in de kraamtijd
Onze Lieve kraamverzorgende
staat voor je klaar om je kraamtijd
zo ﬁjn mogelijk te laten verlopen.
De kraamverzorgende controleert
en verzorgt jou en je Lieve baby.
Zij biedt ondersteuning bij zowel
borst- als ﬂesvoeding en geeft
voorlichting, handige instructies
en tips. Lieve Kraamzorg vindt het
ﬁjn je te laten genieten. Zo hoef je
je ook even geen zorgen te maken
over de opvang van je gezin en het
huishouden.

ZORG
OP ZIJN
LIEFST!

Kraamzorg
Voorlichtingsbijeenkomsten
Instructies Dunstan babytaal en babymassage
Informatie en ondersteuning bij natuurlijke kraamzorg
Aromatherapie
Specialistische kraamzorg bij keizersnede
Lactatiekundig advies
Verhuur en verkoop borstvoedingshulpmiddelen
Service uitleen hulpmiddelen
Alle bovenstaande informatie staat uitgebreid
beschreven op onze website.

