Lactatiekundige in de regio
Lactatiekundige samenwerkingsverband met
kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei.
Marieke Schaeffer:
0344-654061
(gratis telefonisch consult tot 14 dagen na de
geboorte van uw baby)

LACTATIEKUNDIGE

Lactatiekundige:
Nanny Gortzak
borstvoedingbennekom@gmail.com
06-81118200

INFORMATIE FOLDER

LACTATIEKUNDIGE

BORST VOEDING

Regio Betuwe
Lactatiekundige
Marieke Jurrius:
06-12219252

Soms zijn er bijzondere omstandigheden of
doen zich problemen voor waarbij specifieke
kennis en zorg nodig is.
Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en
kunnen adviseren bij probleemsituaties rondom borstvoeding.
U kunt zelf contact opnemen met een lactatiekundige, soms zult u een verwijzing krijgen uit
de gezondheidszorg. Uw verzekering kan u informeren of de kosten van deze begeleiding
word vergoed.
Ellen Leerentveld:
06-29281643
(Voor huisbezoeken in de gehele regio, hieraan
zijn kosten verbonden)
Regio Ede
Verloskundige praktijk Eva
Tineke de Backer:
06-50254765
Lactatiekundige
Verloskundige praktijk Creation
Corianne van Meerten:
0318-553465
Of via website www.creationverloskundigen.nl
Vervolg regio Ede
Lactatiekundige :
Borstvoeding Ede
Elina van Roekel
06-21192227

www.lkpraktijkmaderlief.nl
Regio Tiel
Lactatiekundige Tiel
Marieke Schaeffer
0344-654061
Lactatiekundige STMG
Anna Ingadottir
06-12046698
Centrum voor borstvoeding
Tamara van der Linden: 06-12813400
Borstvoedingsorganisaties
Borstvoeding geven is heel gewoon en natuurlijk. Maar borstvoeding geven is ook iets wat
je moet leren; een kunst die je afkijkt bij andere voedende moeders.
Voor een succesvolle borstvoedingsperiode is
goede informatie en praktische ondersteuning
nodig. Borstvoedingsorganisaties dragen daar
op verschillende manieren aan bij; zowel door
direct contact met ouders als door het informeren van zorgverleners.
Heeft u vragen over borstvoeding? Bij de volgende borstvoedingsorganisaties is veel
informatie en steun te vinden.

www.lalecheleaque.nl
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Telefoon: 0488-482151

BORSTVOEDING & KRAAMZORG

Borstvoeding geven
Het geven van borstvoeding is een natuurlijk proces. De week na de geboorte vraagt de borstvoeding tijd en geduld totdat deze goed opgang is
gekomen. Je kindje leert voor het eerst drinken
en borstvoeding geven is voor jou misschien ook
wel nieuw. Goede informatie en begeleiding
draagt ertoe bij dat moeder en kind zo veel mogelijk gemak en plezier aan de borstvoedingsperiode
beleven.

Als de borstvoeding minder goed op gang komt heeft
de kraamverzorgende genoeg werkmateriaal bij zich
om hierop in te springen, denk aan een borstvoedingskolf en voedingsspuitje. Van al deze hulpmiddelen
kunt u als cliënt gratis gebruik maken. Het is niet nodig
om zelf al een kolfapparaat aan te schaffen tijdens de
zwangerschap.
Indien u na afloop een kolf wilt kopen kunt dit eventueel doen bij onze lactatiekundige. (www. borstvoedingscentrumtiel.nl.)

Informatieavond
Voor onze cliënten organiseren wij een informatieavond over borstvoeding. Onze lactatiekundige
Marieke Schaeffer informeert u deze avond over
het geven van borstvoeding. Wat komt erbij kijken, wat kunt u verwachten en wat kan u partner
voor u betekenen. Op onze website,
www.bgvallei.nl, staan de data vermeld van de
informatie avond.

Telefonische consult
U kunt als cliënt van Betuwe & Gelderse Vallei, tot 14
dagen na de geboorte van uw baby, gratis gebruik maken van een éénmalig telefonisch consult met lactatiekundige Marieke Schaeffer. Zij is bereikbaar op 0344654061. U kunt dan uw naam en telefoonnummer inspreken. Binnen 24 uur wordt u door haar teruggebeld.

Kraamverzorgende
Kraamzorg Betuwe en Gelderse Vallei is in het
bezit van het WHO/
UNICEF borstvoedingscertificaat. Al onze
kraamverzorgenden zijn
opgeleid om een goede
begeleiding bij borstvoeding in de kraamperiode te geven.

.

Internet
Op internet is ook veel informatie te vinden over het
geven van borstvoeding en de regelgeving rondom kolven tijdens werktijd. Tevens zijn er forums actief om
ideeën en ervaringen uit te wisselen:

www.borstvoeding.nl
www.borstvoeding.com
www.borstvoeding.startpagina.nl
www.voedingscentrum.nl
www.borstvoedingswinkel.nl

Bij een aantal borstvoedingsorganisaties kunt u folders
aanvragen over specifieke (borstvoedings) onderwerpen.
Kolf huren
Als u na de kraamtijd een kolf wilt huren kunt u veelal
ook terecht bij de verschillende borstvoedingsorganisaties en/of lactatiekundige en de thuiszorgwinkel.
De huurprijs is afhankelijk van het type kolf, ongeveer
€2.50 per dag. Vaak is het wel noodzakelijk dat u een
opzet set (borstschelpen en een flesje) koopt, rekent u
hierbij op ongeveer € 25,— voor een enkele set.

Huisbezoek lactatiekundige
Als de borstvoeding niet loopt zoals gewenst is het
mogelijk om een consult aan huis te ontvangen.
Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt een lactatiekundig consult vergoed.
Voor een huisbezoek voor of na de geboorte van uw
kindje kunt op contact opnemen met lactatiekunde
Ellen Leerentveld. Zij is bereikbaar op 06-29281643.

.

