Familiezorg is dag en nacht
telefonisch te bereiken.
■
Vlotte inschakeling in ons
eigen dienstenchequebedrijf Step.

Kraamzorg
Ondersteuning
voor baby en gezin
v.z.w. Familiezorg O-Vl.
Zwartezustersstraat 18 – 9000 Gent

 Tel: 09-225 78 83
www.familiezorg.be

 ci@familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/
■
Regio Vlaams-Brabant
Bloklaan 38 - 1730 Asse

 02-461 29 00
■
Regio Gent & Meetjesland: tel: 09-225 78 83
Regio Vlaamse Ardennen: tel: 055-42 81 00
Regio Waas & Dender: tel: 03-766 43 00 of 052-35 72 00

Familiezorg O-Vl

uw zorg in goede handen

Regio Land van Aalst: tel: 053-80 01 88

VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Snelle opstart!

Kraamzorg

Hoe vraag je kraamzorg aan?

• Wil je even op adem komen en rustmomenten inbouwen

•  09-225 78 83

voor jezelf?
• Wil je graag ondersteuning of advies bij de verzorging
van je pasgeboren baby?
• Wil je extra handen bij de verzorging van je meerling?
• Wil je na de bevalling zo snel mogelijk naar huis?

 ci@familiezorg.be
www.familiezorg.be
• We komen op kennismakingsbezoek, bij voorkeur tijdens
je zwangerschap. Gratis en vrijblijvend.
• Je betaalt een inkomensgerelateerd uurtarief.
• Je mutualiteit of (hospitalisatie)verzekering geeft wellicht

Onze kraamverzorgende luistert naar jou en biedt bij je thuis
graag antwoord op je pré- en postnatale zorgvragen.
Extra zorg en aandacht is er bij meerlingen, kwetsbare zwangerschappen, vroeggeboorte en medische complicaties bij
moeder of kind.
Onze kraamverzorgenden zijn opgeleid
in samenwerking met de Expertisecentra Kraamzorg.
Snelle opstart is mogelijk.

Wat kan je van onze
kraamverzorgenden verwachten?
• Zorg voor de pasgeborene (babybadje, hulp bij borst- en
flesvoeding, …)
• Observatie van gedrag en voedingsgewoonten van de
baby in samenwerking met de vroedvrouw en/of arts
• Tips & tricks (slaapplaats en -houding van de baby, omgaan met huilgedrag van de baby, …)
• Praktische, sociale en emotionele begeleiding (zorg voor
de andere kinderen, boodschappen, oppas van de baby
terwijl je buitenshuis bent of rust neemt, …)
• Advies over ondersteunende diensten (Kind en Gezin,
Huis van het Kind, Kinderopvang, …)
• Ondersteuning bij het huishouden (wassen, strijken, koken, boodschappen, zorg voor de woonomgeving, …)

een financiële tegemoetkoming.

