Aanmelden
Aanmelden bij Naviva Kraamzorg gaat snel en eenvoudig. Via www.naviva.nl of door te
bellen met 088 - 7777 666. Onze kraamzorg wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland
vergoed. Direct na je aanmelding krijg je van ons een bevestiging. Na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is je aanmelding definitief. Op dat moment is je kraamzorg geregeld!
Bewaarmagazine
Als je aanmelding
definitief is, krijg
je per post ‘Hoe
bevalt het…’
thuisgestuurd.
In dit glossy
bewaarmagazine
vind je duidelijke
informatie, praktische
adviezen en verrassende tips over je
zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
Kennismaking
Rond de 30e week van je zwangerschap maken
we uitgebreid kennis met jou. Verwacht je
je eerste kindje? Dan bezoekt onze consulent
je thuis. Bij een tweede of volgend kindje
is de intake telefonisch. Tijdens het kennis
makingsgesprek vertellen we je graag wat
je van Naviva kunt verwachten. Maar we
zijn vooral benieuwd naar jouw wensen en
bijzonderheden! Op basis daarvan maken
wij de ideale match tussen jou en een van
onze kraamverzorgenden.

Uren en kosten
Tijdens de intake wordt duidelijk hoeveel uur
kraamzorg bij jou past. In de kraamweek kan
dit aantal uren nog worden bijgesteld als dat
nodig is. Kraamzorg is noodzakelijke zorg en
wordt door elke basisverzekering gedekt.
Wel betaal je een eigen bijdrage van €4,30 per
uur. Ben je aanvullend verzekerd? Dan krijg je
de eigen bijdrage (deels) vergoed. Informeer
daarvoor bij je zorgverzekeraar.
Meer weten?
Bezoek dan onze website. Op onze Facebookpagina vind je veel informatie, mooie recensies
en prachtige foto’s van tevreden ouders.
Via ons YouTube-kanaal bekijk je allerlei
handige clips. Natuurlijk kun je ons altijd
bellen op 088 - 7777 666 of mailen via
klantenservice@naviva.nl met al je vragen
en opmerkingen. We hopen snel kennis met
je te mogen maken!
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Een onvergetelijke kraamtijd
Je kraamtijd is een van de belangrijkste momenten in je leven. Naviva Kraamzorg
wil dat je aan deze tijd een warme herinnering overhoudt. Daarom bieden wij
deskundige zorg en persoonlijke aandacht. Voor, tijdens en na je bevalling staan
wij graag voor je klaar.
De beste start
Naviva Kraamzorg biedt jou, je kindje en
jullie gezin de beste start. Aan het eind van
de kraamweek kun je zeker van jezelf voor
je kindje zorgen. Onze kraamverzorgende is
er in deze bijzondere tijd voor jullie. Ze geeft
voorlichting, advies en biedt ondersteuning.
Vooral zorgt ze ervoor dat het goed gaat en
blijft gaan met de gezondheid van jou en je
kindje. De kraamverzorgenden van Naviva
doen er alles aan om jouw wensen en verwachtingen te overtreffen.
Vertrouwd en dichtbij
Naviva werkt buurtgericht. Dat
betekent dat onze kraamverzorgende uit jouw omgeving
komt. Dat voelt vertrouwd en
dichtbij. Ze kent je verloskundige en het ziekenhuis op haar
duimpje. Als het moet, kan ze
snel bij je zijn. Bovendien doen
we ons uiterste best om in jouw
kraamtijd één vaste kraamver
zorgende in te zetten.

Veiligheid & Kwaliteit
Onze kraamverzorgende stelt veiligheid
centraal bij alles wat ze doet. Alles draait om
een gezonde, veilige start voor jullie als gezin.
Al onze collega’s zijn geregistreerd in het
landelijk Kwaliteitsregister van het Kennis
centrum Kraamzorg. Dat geeft jou de zekerheid dat je Naviva kraamverzorgende een
deskundige professional is. Naviva investeert
veel in de opleiding van onze medewerkers.
Zij krijgen meerdere trainingen
en bijscholingen per jaar.
Zo bieden wij jou de beste
kwaliteit van zorg
volgens de nieuwste
inzichten.
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Onze beloftes
Veilig bevallen
Naviva werkt als enige kraamzorgaanbieder van Nederland met gespecialiseerde
kraamverzorgenden die tijdens je bevalling
assisteren. Zo zorgen we voor de veiligste
bevalling voor jou en je kindje. Thuis of in het
ziekenhuis. Onze collega’s zijn zeer ervaren.
Ze krijgen regelmatig extra scholing en weten
precies wat ze moeten doen als jouw kindje
geboren wordt.
Voor jou
De kraamverzorgende van Naviva is er voor
jou. Ze begrijpt de zorgen en wensen die je
als kersverse moeder hebt. Ze biedt je een
luisterend oor en geeft je graag advies. In
een ontspannen sfeer die bij jou past, helpt
ze jou een hechte band
op te bouwen met je
kindje.
Naviva is

er voor jou,
je kindje
en jullie
gezin!

Onze extra’s
En natuurlijk kunnen ook je partner, broertjes
en zusjes rekenen op haar ondersteuning in
deze tijd.
Zeker van jezelf
In de kraamweek leert de kraamverzorgende
je alles over het veilig verzorgen van je kindje.
Ze doet het voor en geeft je tips. Ze ondersteunt je in het voeden van je kindje en
respecteert jouw keuze hierin. Haar werk is
geslaagd als jij aan het eind van de kraamtijd
zeker van jezelf voor je kindje kunt zorgen.
Altijd bereikbaar
Als geen ander weet Naviva dat je zwangerschap, bevalling en kraamtijd mooi, maar ook
spannend kunnen zijn. Wij zijn daarom 24 uur
per dag telefonisch bereikbaar voor al je
vragen. Via onze borst- of flesvoedingslijn
kun je vanaf je aanmelding gratis advies
krijgen. Bij aanmelding ontvang je het
handige bewaarmagazine ‘Hoe bevalt het…’
- boordevol praktische informatie. Aan het
eind van de kraamweek krijg je ons boekje
Handige Tips cadeau om je op weg te helpen
in de periode daarna.

Naviva geeft je graag meer dan alleen veilige en goede kraamzorg. In de
kraamweek bieden we je een aantal extra’s aan, die bijdragen aan een
gelukkige en ontspannen start.
Babymassage
In de kraamweek laten we je kennismaken met babymassage.
Een ontspannen activiteit voor jou, je kindje en je partner. Baby
massage versterkt de hechting tussen ouder en kind. Het werkt
rustgevend en helpt vervelende darmkrampjes voorkomen.
Je kraamverzorgende geeft je uitgebreide instructie en laat een
handig boekje met onze massagetechnieken voor je achter.
Dunstan Babytaal
Huilen is een van de weinige manier waarop een baby je iets duidelijk kan maken. Wist je dat
elk huilgeluidje zijn eigen betekenis heeft? Met Dunstan Babytaal leer je deze geluiden en hun
betekenis te herkennen. Zo kun je je kindje eerder en beter helpen. Je helpt overmatig huilen te
voorkomen en dat draagt bij aan een ontspannen kraamtijd.
Verwennen
De gezondheid van jou en je kindje staat voor onze kraamverzorgende
voorop. Als alles goed met jullie gaat, heeft ze meer tijd en aandacht
voor jullie gezin. Door jullie te verrassen met een gezonde snack of
de andere kindjes mee te laten helpen met de verzorging van de
baby. Jullie een beetje verwennen in deze mooie tijd, hoort er wat
ons betreft ook bij!

Over Naviva
Met bijna duizend collega’s levert Naviva elk jaar aan 15.000 gezinnen kraamzorg. We zijn
hiermee een van de grootste kraamzorgaanbieders van Nederland. Juist daarom kunnen
we veel investeren in de scholing van onze medewerkers en de kwaliteit van onze zorg.
Door buurtgericht te werken met kleine, regionale teams is Naviva altijd dichtbij.
Samenwerking
Een ander voordeel van onze buurtgerichte
aanpak is dat onze kraamverzorgende en
jouw verloskundige elkaar goed kennen
en op elkaar kunnen rekenen. Dat geldt
ook voor de samenwerking tussen ons, het
ziekenhuis en de JGZ. Met de andere partijen
in de geboortezorg is Naviva verenigd in de
Verloskundige SamenwerkingsVerbanden.
Samen werken wij aan de beste en veiligste
zorg voor moeder en kind.

24/7
bereikbaar

Zorgkwaliteit
Naviva staat voor kwaliteit in alles wat
wij doen. Wij zijn HKZ-gecertificeerd.
Naviva beschikt over het predicaat
‘babyvriendelijk’ van UNICEF en WHO.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij
pluscontracten gesloten. Dit betekent
dat we voldoen aan de hoogste opleidingseisen en alle cliënten zorg garanderen.

Babymassage

Verwennen
hoort erbij

Contact
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op
088 - 7777 666. Je kunt ons per mail bereiken
op info@naviva.nl

‘ ze leek precies te weten
waar ik en onze dochter
behoefte aan hadden’

Borst- of flesvoeding
Speciale
bevallingassistentie

Tevreden ouders
‘We hebben een prachtige kraamweek beleefd
dankzij de goede zorgen van Agnes. Een zeer
ervaren kraamverzorgende, die alle kneepjes van
het vak kent. Ze voelde mij heel goed aan en leek
precies te weten waar ik en onze dochter behoefte
aan hadden. Het was ook fijn dat ze uit hetzelfde
dorp komt als wij. Je hebt daardoor al snel een
extra band.’

Laïla
‘Van tevoren had ik geen idee
wat ons die eerste dagen te
wachten stond. Gelukkig was
kraamverzorgende Marijke er om
mij als papa alles te leren over de
verzorging van onze zoon.’

Martijn

‘Ik zag eigenlijk best wel op tegen
een ‘vreemde’ de hele week in
huis. Maar wat een geweldige
kraamweek hebben we gehad!
Heel fijn dat Karin ook voor mij als
kersverse papa veel aandacht had’

Gelukkig was
Marijke er om mij
als papa alles
te leren!

Buurtgerichte
teams

Joost

‘ Hanneke groeide uit tot mijn steun en toeverlaat in de kraamweek.
Wat heeft ze ons veel kunnen leren! En wat was het fijn dat ze mijn
zorgen en twijfels kon wegnemen.’

Hanneke

‘zo lief en zo deskundig’
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‘Wat was Ellen een dijk van
een vakvrouw. Zo lief en zo
deskundig. We hadden ons
geen betere start mogen
wensen met onze kleine man!’

Aandacht voor
het hele gezin
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