Speciale zorg voor elke aanstaande moeder,
als je meer en beter wilt
Onze kraamspecialisten leveren naast
basis kraamzorg extra zorg

Kraamzorg op geheel Eigen Wijze!

Zwanger?
Je bent zwanger en gaat een bijzondere tijd
tegemoet. De zwangerschap, de geboorte van je
baby en de kraamperiode zijn mogelijk allemaal
nieuwe ervaringen. Een mooie periode, maar je
weet niet precies wat je kunt verwachten.
Onze kraamspecialist zet zich in voor een
goede start voor jou en je baby. Samen wordt
een plan gemaakt voor jouw kraamtijd.
Zij bespreekt je wensen, mogelijke onzekerheden
en beantwoordt vragen. Zo kunnen jij, je baby en
het gezin optimaal genieten.

Onze kraamzorg
Zorg voo
voor moeder en kind waaronder:

Kraamzorg op
geheel Eigen Wijze!
Iedere zwangerschap en elke geboorte is uniek. Daarnaast is elke
gezins- en leefsituatie anders. Geboortezorg EigenWijs staat voor
speciale zorg voor elke aanstaande moeder, baby en gezin. Onze
kraamspecialisten hebben kennis van kraamzorg en specifieke
ondersteuningsvragen die rond de geboorte naar voren kunnen
komen. We hebben een expert-team achter de hand en werken
samen met diverse professionele partners.

De gezondheid van jou en je baby
staan centraal. Natuurlijk wordt ook
je partner en de rest van je gezin bij
de kraamtijd betrokken. Wij zetten
ons in voor zorgvuldige kraamzorg
en een plezierige kraamtijd.
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Je gaat ervan
e
uit dat de kraamtijd een mooie periode wordt. Soms is
het anders
ande of gebeuren er dingen die je niet verwacht. Dan wordt het
plotselin
plotseling een periode waarin je veel vragen hebt, keuzes moet maken
en je je onzeker
o
kunt voelen. In deze situaties bieden onze kraamspecialis
specialisten extra ondersteuning.

Jouw kraamtijd
Je hebt vast een idee over de kraamtijd. Je hebt vragen of je weet
niet wat je kunt verwachten. Tijdens een intakegesprek bespreken
wij jouw wensen en vragen. Wij begeleiden je graag zoals dat bij jou past.
Deze begeleiding kan al starten tijdens de zwangerschap.
Ook is het mogelijk een extra huisbezoek in te plannen.

Aanm
elden
Sp re

Waarom geboortezorg EigenWijs?
•

je krijgt een vaste kraamspecialist gedurende de kraamtijd

•

jouw wensen leggen we vast in een digitaal kraamzorgdossier

•

na de kraamtijd heb je een persoonlijk kraamzorgdossier
als herinnering aan de kraamtijd

•

we bieden aanvullende services zoals individuele
kraamcoaching, zwangerschapscursus aan huis,
extra uren kraamzorg of huishoudelijke zorg

Onze kraamspecialist zorgt ervoor dat jij samen met je baby
optimaal kan genieten. Jullie gezondheid wordt in de gaten
gehouden en we ondersteunen jou en je gezin bij de verzorging
van je baby.
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Kosten en uren
Koste
Wij werken
werk volgens het Landelijk Indicatie Protocol. Tijdens
het intakegesprek
intak
nemen we jouw situatie door en bekijken we
hoeveel uur kraamzorg er nodig is. Na je bevalling of tijdens
de kraamtijd
kraam
kan in overleg met de verloskundige het aantal
geïndice
geïndiceerde uren worden aangepast.
De basisverzekering
basisv
vergoedt de kosten voor kraamzorg.
Er is wel sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende
verzeker
verzekering wordt de eigen bijdrage volledig of gedeeltelijk
vergoed. In je polisvoorwaarden staat voor welke vergoeding
je in aan
aanmerking komt.

Ook in jouw regio?
Geboortezorg EigenWijs levert zorg in de regio:
Gooi- en Vechtstreek e.o.
Amersfoort e.o.
Utrecht e.o

Woon je in een andere regio?
Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort
Telefoon 033 760 00 18
info@gzew.nl
www.geboortezorgeigenwijs.nl

