
Top vijf voordelen van ZiNkraamzorg

• Gewoon goede kraamzorg
• Jouw wensen staan centraal
• Ook aandacht voor partner en gezin
• Wij werken in kleine betrokken teams
• 24/7 beschikbaar om te assisteren bij je (thuis)bevalling

www.zinkraamzorg.nl

Gewoon goede 
kraamzorg

Aanmelden
Schrijf je eenvoudig in door naar onze website te gaan en via de roze button  
‘Direct inschrijven’ je gegevens achter te laten. Je kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
• Vragen? Iets doorgeven? Bevalling begonnen? Bel ons op 088 778 85 88
• Of mail ons: info@zinkraamzorg.nl
•   Volg ons op Facebook: www.facebook.com/zinkraamzorg



“Al tijdens mijn bevalling in het ziekenhuis stond Liesbeth naast 

me en dat heeft ze de hele kraamweek gedaan. Ze straalt zoveel 

rust uit, je voelt dat ze het fijn vindt om te zorgen en er voor je 

te zijn op een hele natuurlijke manier. Zo’n kraamverzorgster en 

kraamweek gun ik iedereen!”

MEREL & HUGO, OUDERS VAN ZOON OT EN DOCHTER BO

Wist je dat..

• we op eigen wijze met een lokaal team 

kramen bij meer dan 6500 baby’s per jaar

•  je kraamzorguren bepaald worden volgens 

het Landelijk Indicatie Protocol waardoor 

je aantal uren zorg op maat zijn

• we rond de 7e maand een intakegesprek 

inplannen

•  we een contract hebben met alle 

zorgverzekeraars in Nederland en voldoen 

aan alle kwaliteitseisen (HKZ-certificering 

en WHO/Unicef borstvoedingscertificaat) 

•  we infobijeenkomsten over bijv. bevallen 

of borstvoeding organiseren 

•  je met vragen over borstvoeding terecht 

kunt bij onze lactatiekundigen

Kijk op onze website voor meer informatie!

Gewoon goede kraamzorg
Of het nou de roze wolk is of anders loopt, 

je wilt gewoon goede kraamzorg. En 

die krijg je van ons! We zijn er voor je 

tijdens je zwangerschap, de bevalling en 

je hele kraamtijd. Tijdens het intakegesprek 

leren we jou en je wensen kennen en 

beantwoorden we je vragen. Zo krijgen 

jij en je baby (of we bedoelen eigenlijk: 

je hele gezin) een rechtdoorzee, deskundige 

kraamverzorgende die goed voor jullie 

zorgt en jullie lekker verwent. Beloofd!

Je kraamverzorgende is er 
voor jou en je kindje
Je kraamverzorgende komt bij je vanaf 

het moment dat je bevalt tot het moment 

dat je zonder kraamzorg verder kunt.  

Zij helpt je met de verzorging van je 

kindje en zal je de kneepjes van het 

moeder zijn leren. Zodat je na de 

kraamweek zelfstandig en zeker  

van jezelf voor je kindje kunt zorgen.

Ook aandacht voor partner 
en gezin
Je kraamverzorgende ondersteunt en

helpt niet alleen jou, maar ook je partner

met humor en eerlijkheid in je nieuwe rol 

als ouder. Ze geeft ook volop aandacht aan 

oudere kinderen en eventuele huisdieren.

Lokaal team van kraamverzorgenden uit de buurt
ZiNkraamzorg werkt met regionale teams om voor 
cliënten, verloskundigen en kraamverzorgenden  
een direct aanspreekpunt te hebben in de buurt.  
Op onze website vind je onze teams.

Ondersteuning voor jou en je 
partner tijdens de bevalling
Je kraamverzorgende houdt 
jullie beiden in de gaten. 
Ze moedigt je aan bij weeën 
en geeft je partner tips en 
een glas water als die wit 
wegtrekt. 


