
W OCZEKIWANIU?

ZAPOZNAJ SIE JUZ Z TWOJA POMOCA POPORODOWA - KRAAMHULP

My uczynimy 
swieto z Twojego 
okresu pologu!

W radosci oczekiwac? Gratulujemy. My zyczymy 
Tobie cudownego okresu ciazy i wspanialego czasu 
pologu.W tym ostatnim chetnie sluzymy Ci pomoca.
Bo ZoWieZo proponuje nie tylko opieke dla 
dzieci - kinderopvang, my proponujemy tez opieke 
poporodowa -kraamhulp.



Twoj czas poporodowy, czas 
pologu to czas swieta. Z 
otaczajacymi Cie sympatycznymi  
ludzmi. Dlatego umow sie 
najpier na spotkanie z Pomoca 
poporodowa ZoWieZo, aby 
zobaczyc czy bedziesz mogla 
wspolpracowac z taka opiekunka 
poporodowa w czasie Twojego 
pologu no i oczywiscie umow 
sie aby omowic wszystkie Twoje 

zyczenia oraz dreczace 
kwestie. Nasz kraamzorg jest 
wyspecjalizowany i bardzo 
doswiadczony.
My nauczymy Cie jak ubierac 
Twoje nowonarodzone  
dziecko, jak je odzywiac.
No i oczywiscie bedziemy 
dbac o wasze zdrowie w 
tym okresie.

Zawsze pewnie z pomoca poporodawa z ktora 
przyjemnie sie wspolpracuje!
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ZoWiezo.
Tez w Twojej 
okolicy.

ZOWIEZO KRAAMZORG: 

UKRYTA POMOC

Kiedy bedziesz w 30 tygodniu 
Twojej ciazy, przyjdzie do Ciebie 
opiekunka poporodowa z wizyta 
aby przeprowadzic intakegesprek 
czyli rozmowe wprowadzajaca, 
w czasie ktorej omowicie 
sprawy zwiazane z porodem, co 
bedziesz pozniej potrzebowac 
oraz oczywiscie opiekunka 
poporodowa odpowie na wszystkie 
Twoje pytania.Wszystko zostanie 
zapisanie w osobowej teczce 
tzw.kraamdossier, ktora pozniej 

bedziesz potrzebowac do poloznej 
i consultatiebureau- (to takie biuro 
gdzie bedziesz chodzila co miesiac 
z Twoim dzieckiem na wizyty ).
Bedziesz rodzic w domu?Wtedy 
polozna wlaczy nas tez abysmy 
mogli Ci pomoc przy porodzie.
Oczywiscie my zostaniemy takze 
po porodzie aby zadbac o to by 
wszystko szlo dobrze.Po porodzie 
nasza opiekunka poporodowa 
pojedzie z Toba do domu.



ZoWieZo Kraamzorg czyli Pomoc 
Poporodowa jest prawie w calej 
polnocnej Holandii aktywna.Nasza 
Pomoc Poporodowa krok po kroku 
z doswiadczeniem i fachowoscia 
zapewnia doskonala opieke dla 
matki i jej dziecka. Ta pomoc powie 
Ci wszystko co dotyczy opieki i 
odzywiania Twojego maluszka.

ZoWieZo proponuje pomoc, 
ktora bedzie Ci odpowiadac.
Dlatego dobrze jest zapoznac sie 
z opiekunka poporodowa przed 
urodzeniem dziecka. Wszyscy 
jestesmy rozni, kazdy potrzebuje 
indywidualnego podejscia. 

Nasza Pomoc Poporodowa Kraamzorg jest  

przygotowana dla Ciebie
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Twoja opiekunka poporodowa 
z ZoWieZo bedzie przychodzic 
do Ciebie aby zobaczyc jak 
czujesz sie po porodzie Ty i Twoje 
dziecko.Ona bedzie kontrolowac 
temperature dziecka a  takze zrobi 
“inspekcje kupki” dziecka i ogolnie 
sprawdzi stan jego zdrowia. Tez 
da Ci rady na temat: odzywiania, 
mycia,ubierania itp.Bedziesz 
karmic piersia-borstvoeding? Tez 
opiekunka poporodowa bedzie Ci 
towarzyszyc jednoczesnie uczac 

Cie jak zamrazac i przechowywac 
mleko matki.

OCZYWISCIE NASZA POMOC 

OBEJMUJE TAKZE POZOSTALYCH 

CZLONKOW TWOJEJ RODZINY.

NARODZINY DZIECKA SA 

DLA CALEJ NIESAMOWITY 

PRZEZYCIEM.

PROFESJONALNA OPIEKA POPORODOWA - KRAAMHULP
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JASNY UKLAD CZYLI TY WIESZ WSZYSTKO O POMOCY 

POPORODOWEJ

ZoWieZo pracuje wedlug 
Krajowego Uznanego Protokolu 
Het Landelijk Indicatie Protocol 
(LIP). Wedlug tego protokolu Ty 
masz prawo do 49 godzin opieki 
poporodowej jesli karmisz piersia i 
45 godzin opieki poporodowej jesli 
bedziesz karmila dziecko butelka. 
Razem z Toba umowim sie jak 
rozdzielimy te godziny na 8 dni.
Kraamzorg czyli opieka 
poporodowa znajduje sie po prostu 
w Twoim pakiecie zdrowotnym. Ty 
placisz tylko niewielka czesc czyli 
4,10 euro cent na godzine (cennik 

2014) Ta doplata wlasna eigen 
bijdrage jest uzalezniona od Twojej 
ubezpieczalni.
Kraamzorg czyli pomoc 
poporodowa jest zawsze 
dofinansowana nawet jesli jeszcze 
nie podpisals umowy zdrowotnej z 
ubezpieczalnia.

CHCESZ WIEDZIE ILE 

WYNOSI TWOJA “DOPLATA 

WLASNA”EIGEN BIJDRAGE?

ZOBACZ NA TWOJA POLISE 

UBEZPIECZENIOWA.



ZOWIEZO:   

ZAWSZE W ZAUFANYCH REKACH

ZoWieZo istnieje juz od lat i jest sprawdzone jako 
kinderopvang. Poprzez nasze opiekunki domowe 
gastouders czy nasze przedszkola kinderdagverblijven 
dbamy o bezpieczenstwo i stwarzamy godne zaufania 
warunki dla Twojego dziecka(dzieci).

Dlatego liczymy sie mozliwie jak 
najwiecej z Twoimi zyczeniami i 
mozliwosciami.



Odpoczelas z powrotem do pracy? 

Wiec to jest wspaniale, ze w tym 

tez mozesz liczyc na nasza pomoc. 

My proponujemy Ci opieke dla 

Twojego dziecka czyli kinderopvang, 

opieke, ktora bedzie Ci najbardziej 

odpowiadala. Proponujemy Ci tzw. 

domowe opiekunki gastouders lub 

przedszkola czyli kinderdagverblijven.

Proponujemy opieke dla 

nowonarodzonych maluszkow az 

do opieki dla dzieci, ktore chodza 

do szkoly podstawowej czyli tzw.

buitenschoolseopvang. Chcesz 

wiedziec o tym wiecej lub sie zapisac?

ZADZWON, NAPISZ MAIL LUB PRZYJDZ.

ZoWieZo Kraamzorg

Kerkstraat 35 , 1687 AL Wognum 

Tel. 0229-574885 

info@zowiezo.nu

www.zowiezo.nu 

ZoWieZo. Tez w Twojej okolicy


