
Vaste telefonische contactmomenten vinden plaats bij:

• Aanmelding;

• Rond de 28e week van je zwangerschap voor het 

maken van een afspraak voor het intakegesprek;

• Rond de 37/38e week van je zwangerschap, om te 

informeren of je situatie mogelijk gewijzigd is en of 

er nog vragen zijn;

• Rond de derde dag van je kraamtijd, om te informe-

ren hoe je herstel verloopt en hoe je de zorg ervaart.

Kraamzorg en de zorgverzekering
Kraamzorg en bevallingsassistentie vallen binnen 

de basisverzekering. Het aantal uren kraamzorg 

waar je recht op hebt, wordt door je zorgverzekeraar 

vergoed. Wel wordt er een wettelijke eigen bijdrage 

per uur berekend. Veel aanvullende verzekeringen 

vergoeden deze eigen bijdrage. Je kunt daar je eigen 

verzekeringspolis op nalezen of hierover contact met 

ons opnemen. Wij hebben met alle zorgverzekeraars 

een contract.

Kwaliteit
Kraamzorgburo Zwanger & Zo staat voor kwaliteit.  Wij 

werken  volgens landelijke kwaliteitsnormen. Wij zijn 

HKZ-gecerti�ceerd en aangesloten bij de branchever-

eniging BO Geboortezorg. Alle kraamverzorgenden zijn 

ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg.

Contact
Heb je naar aanleiding van deze folder vragen?

Neem gerust contact met ons op.  Wij helpen je graag.

BEZOEKADRES: Dorpsstraat 50c, 7447 CT Hellendoorn

Kraamzorgburo Zwanger & Zo is 24 uur per dag 

telefonisch bereikbaar

T 0548-549940   /   M 06-38774882

E info@kraamzorgzwangerenzo.nl 

W www.kraamzorgzwangerenzo.nl

www.facebook.com/kraamzorgburo.zwangerenzo

Gecerti�ceerd

Onze zorg gaat verder
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Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap!
Een nieuwe fase in je leven. Je gaat een bijzondere tijd tegemoet, met momenten van geluk, 

maar ook met vragen, keuzes en onzekerheid. Voor nu, maar ook straks in je kraamtijd. 

Je bent op zoek naar een kraamzorgorganisatie die er voor je is, die begrijpt wat jij wilt en die 

weet wat er in jouw persoonlijke situatie speelt. Kraamzorgburo Zwanger & Zo wil je hierbij 

helpen en je een onvergetelijke kraamtijd bezorgen die naadloos aansluit op je zwangerschap.

Aanmelding
Voor het aanmelden voor kraamzorg is het belangrijk 

dat je dit zo vroeg mogelijk in je zwangerschap doet, 

zodat we de zorg rondom je zwangerschap en bevalling 

optimaal kunnen inplannen. Wij adviseren je om de 

kraamzorg aan te vragen tussen de tiende en zestiende 

week. Je kunt je snel en eenvoudig aanmelden via onze 

website www.kraamzorgburozwangerenzo.nl of door te 

bellen met  0548-549940

Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een 

bevestiging van inschrijving en een informatieboekje 

met duidelijke informatie over de bevalling en de 

kraamzorg. Na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is 

je aanmelding definitief, en je kraamzorg geregeld! 

Kennismaking
Rond de zevende maand van je zwangerschap neemt 

één van onze medewerkers contact met je op voor het 

maken van een afspraak voor de intake. Ben je voor het 

eerst in verwachting, dan zal dit intakegesprek bij je 

thuis plaatsvinden. Vanaf een tweede zwangerschap kan 

het intakegesprek op verzoek telefonisch plaatsvinden. 

Het gesprek is bedoeld als een uitgebreide persoonlijke 

kennismaking tussen jou en Kraamzorgburo Zwanger 

& Zo. Tevens kun je tijdens dit gesprek je wensen 

bespreken, vragen stellen en krijg je informatie over het 

aantal uren kraamzorg dat je kunt verwachten.

Contactmomenten 
Betrokkenheid en persoonlijk contact zijn voor ons 

erg belangrijk. Kraamzorgburo Zwanger & Zo zoekt 

regelmatig contact met jou om te kijken of alles nog 

steeds naar wens gaat.

Onze zorg gaat verder 

In deze brochure zullen we je informeren over onze 

organisatie. Kraamzorgburo Zwanger & Zo is er 

voor iedereen die vanuit een deskundige en warme 

benadering kraamzorg op maat wil vanuit een flexibel, 

service gericht en maatschappelijk verantwoord concept 

zonder gedoe. Kraamzorgburo Zwanger & Zo is een 

betrouwbare en professionele organisatie, 

die borstvoeding en HKZ gecertificeerd is, met als extra 

specialisatie het bieden van partusassistentie. Wij leveren 

zorg aan iedereen die kraamzorg nodig heeft, kennen 

geen aanmeldingsstop en zullen ten alle tijden minimaal 

24 uur kraamzorg bieden. De zorg wordt geleverd door 

deskundige, betrokken, enthousiaste gediplomeerde 

kraamverzorgenden, gericht op de wensen van de cliënt. 

Er zijn korte lijnen met alle verloskundigen praktijken in 

Twente en Salland. 
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