Groot en Klein Genieten

‘Roomservice’ gericht op comf

Kraamzorghotel Noord biedt een gezellige, huiselijke omgeving met alle
service en comfort van een hotel. Aangevuld met professionele zorg tijdens
je kraamtijd.

Hotelservice met professionele kraamzorg
In Kraamzorghotel Noord kun je in alle rust bijkomen en genieten van de kleine.
Moeder, baby en kraambezoek worden in de watten gelegd, met aandacht
voor detail en persoonlijke wensen. Je kunt 24 uur per dag rekenen op alle service
en zorg zodat je optimaal op krachten kunt komen en kunt genieten van je
kraamtijd. Je hebt een eigen huiselijk ingerichte hotelkamer die elke dag wordt
bijgehouden en de lakens en handdoeken worden verschoond.
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In goede handen
In je eigen kamer ben je altijd dicht bij je kind. Geen drukte en rommel thuis,
gewoon genieten van je baby en je laten verwennen op hotelniveau, is dat
geen gedroomde luxe situatie? Met een nieuwe baby in je leven wordt het al
druk genoeg.

Gediplomeerde kraamverzorgenden
Net als in de thuissituatie krijg je in het hotel professionele kraamzorg. Het grote
voordeel is dat je daar 24 uur per dag een beroep op kan doen. In ons
kraamzorghotel werken gediplomeerde kraamverzorgenden. Zij nemen in die
eerste belangrijke dagen de zorg voor je baby op zich en geven tips over de
dagelijkse verzorging. Moeder en baby worden in de gaten gehouden met
regelmatige controles. Uiteraard heb jij het voor het zeggen en is de zorg
afgestemd op je wensen en behoeften.
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Kramen in een ontspannen o

omgeving

Comfortabel kramen
Als het thuis te druk of te klein is of je wilt niet alles en iedereen over de vloer
hebben, dan is het kraamzorghotel een prima plek om de kraamtijd door te
brengen. De kraamverzorgenden werken volgens een vast zorgplan en vaste
richtlijnen.
Heb je specifieke wensen, dan leggen we die vast in het persoonlijke zorgplan.
Zo weet elke kraamverzorgende precies wat je wensen zijn. Je kunt altijd
vragen stellen en je krijgt informatie over bijvoorbeeld borstvoeding en de
ontwikkeling van de baby. Uiteraard wordt jouw gezondheid en die van je
baby nauwkeurig in de gaten gehouden. Na de kraamtijd ga je uitgerust en
goed voorbereid naar huis.

Beschuit met muisjes voor vrienden e

en familie

Verblijfsduur
De duur van je verblijf in Kraamzorghotel Noord is minimaal drie dagen. Gemiddeld
verblijven gasten tussen de drie en vijf dagen, afhankelijk van je wensen en de
verblijfvergoeding van de zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk een verblijf te
combineren met kraamzorg thuis.

Bezoek altijd welkom
Een bezoek brengen kan de hele dag van 09.00 uur ’s ochtends tot ’s avonds
21.00 uur en we hebben geen maximum aantal bezoekers. Voor je familie en
vrienden staat koffie en thee klaar en natuurlijk beschuit met muisjes.

Lekker eten
De maaltijden, ook voor je partner, worden door het hotel verzorgd en in je
kamer geserveerd. Je bent niet verplicht van deze service gebruik te maken.
Voor het diner kun je altijd kiezen uit diverse menu’s.

Kosten en vergoeding
De verblijfkosten, het aantal uren waar je recht op hebt, worden door je
zorgverzekeraar vergoed. Wel moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen.
Heb je een aanvullende verzekering, dan vergoeden sommige verzekeraars
ook de eigen bijdrage. Lees je polis goed door of neem contact op met je
zorgverzekeraar over de vergoeding waar je voor in aanmerking komt.

Wil je graag een kijkje komen nemen? Je bent

De kosten voor de maaltijden, behalve tijdens de dag van de bevalling en
materiaal, zijn voor eigen rekening. De afname van materialen, zoals
babyverzorgingsproducten, is verplicht.

Informatie & Inschrijven
Wil je meer weten over het Kraamzorghotel Noord? Of wil je je inschrijven? Bel
onze Klanteninformatielijn: 010 2826230. We sturen je graag een informatiemap
en een inschrijfformulier. Of ga naar onze website www.geboortehotel.com en
schrijf je online in.
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