Afspraak maken? Meer informatie?

Maartje is in de buurt!

Maartje bellen kan natuurlijk ook!

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een

Maartje Kraamzorg

vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken

088 000 52 15

van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt

Maartje Thuiszorg

Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En

053 537 55 55

dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om

Maartje Behandeling

zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden

088 000 52 05

aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor
iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch

Maartje is gevestigd in:

Maartje. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig

Enschede

voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje

Hengelo

bent u gewoon altijd van harte welkom!

Hof van Twente
Losser
Ootmarsum

Zorggroep Sint Maarten
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
KvK-nr 08130883
maartje@zorggroepsintmaarten.nl

Oldenzaal
Tubbergen
Weerselo
Maartje is werkzaam in heel Twente

Kraamzorg

Alle Maartje-info staat ook op

Jouw kraamtijd zo speciaal mogelijk

www.maartje.nl

Maartje is onderdeel van

	WE PASSEN ONS GRAAG AAN

Kraamzorg

Maartje past zich altijd aan naar jouw situatie. Wil je bijvoorbeeld graag wat
meer advies over de zorg van je baby? Of is er meer zorg gewenst voor de andere

Een nieuw leven dat er eindelijk is. Na zoveel maanden wachten en
nieuwsgierig zijn naar dat kleintje in je buik. Voor zowel moeder,
vader als de eventuele broertjes en zusjes is het een spannende tijd.
Maartje Kraamzorg geeft rust en een vertrouwde sfeer zodat je volop
kan genieten vanaf het allereerste moment!

kinderen en/of het huishouden? Maartje is bovendien flexibel als het gaat over
hoe je de kraamzorguren wilt inzetten. Liever alleen de ochtend? Wat minder uren
in het weekend? Avond- of nachtinzet? Met kwalitatieve kraamzorg op maat biedt
Maartje precies de ondersteuning die bij jou past.

	ONZE KRAAMZORG, VERGOEDINGEN & AANMELDEN
Voor wie?

Al tijdens de bevalling ondersteunt de kraamverzorgende van Maartje jouw ver-

maartje kraamzorg biedt een breed zorgpakket op maat voor elk gezin:

loskundige. Tijdens de kraamtijd zelf helpt Maartje in huis. Je kunt je al vroeg in je
zwangerschap inschrijven voor onze kraamzorg, zonder inschrijfkosten. Het geeft
rust wanneer je vooraf weet dat Maartje voor je klaarstaat als het zover is. Dus je

■

begeleiding en ondersteuning tijdens en na de bevalling

■

advies en zorg in de kraamtijd

■

■

informatieavonden

ondersteuning in huishoudelijke taken

■

kiest zelf wanneer we ons voorlichtingsgesprek plannen.
Kraamzorg (en ook onze extra zorg en advies) wordt over het algemeen vergoed

begeleiding van de andere gezinsleden ■ extra hulp in de periode na de kraamtijd

door jouw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de factuur rechtstreeks

advies van lactatiekundige ■ kraamzorgwinkels met verhuur van borstkolven en

naar jouw zorgverzekeraar verstuurd. Raadpleeg wel altijd de polisvoorwaarden

■

weegschalen ■ vast contactpersoon en één vaste kraamverzorgende

van je zorgverzekering voor het exacte aantal kraamzorguren en vergoeding.

	EEN VASTE KRAAMVERZORGENDE
	ONBEZORGD GENIETEN VAN EEN NIEUW BEGIN
Maartje zorgt ervoor dat jullie kraamperiode zo mooi en zo speciaal mogelijk is.
Je krijgt de hele periode één eigen kraamverzorgende, voor een prettige ver-

Maartje neemt je alle zorg uit handen tijdens je bevalling, je kraamperiode

trouwensband. Onze deskundige medewerkers waarborgen je privacy met een

en daarna. Daardoor kun je heerlijk genieten van je baby en je kraamtijd.

geheimhoudingsplicht. Maartje zoekt daarnaast regelmatig contact met jou om
te kijken of alles nog steeds naar wens gaat. Kwaliteit, betrokkenheid en professionaliteit staan hoog in het vaandel.

