
BABYCONSULENT
huil  slaap  voeding  ritme

               problemen

Vereniging van Verpleegkundig 
Babyconsulenten Nederland

Aangesloten babyconsulenten mogen 
het keurmerk De Babyconsulent voeren. 
Zij hebben aanvullende opleidingen 
gevolgd op het gebied van de zorg voor 
ouder en kind. Daarnaast zijn ze verplicht 
jaarlijks bij te scholen en intervisie te 
hebben met collega’s. Zo weet je als 
ouder dat je hulp inschakelt van een 
babyconsulent die deskundig is. Op 
deze manier blijft de kwaliteit van zorg 
gewaarborgd.

Inmiddels vergoeden sommige 
zorgverzekeraars de kosten van een
babyconsulent. Check dit even bij 
uw eigen zorgverzekeraar. Helaas 
is dit nog niet structureel. De 
Vereniging van Verpleegkundig 
Babyconsulenten Nederland zet zich in 
om deze begeleiding en ondersteuning 
structureel te laten opnemen in 
het verzekeringspakket van de 
zorgverzekeraars.

‘Voor als 
het anders 

gaat dan 
verwacht.’



Als het anders gaat 
dan verwacht?
Met de komst van een baby verandert er 
veel. Elke baby is een uniek mensje en 
heeft zijn eigen verhaal. De geboorte is 
voor de baby een stressvol gebeuren en de 
overgang van de veilige baarmoeder naar 
een onbekende wereld heeft veel impact. 
Niet iedere baby kan dit moeiteloos 
verwerken.

Jouw baby huilt niet zomaar. Soms huilen 
baby’s ook veel na een ziekenhuisopname, 
door alle stress waar ze aan blootgesteld 
zijn. Als je baby veel huilt, slecht slaapt, 
slecht eet, driftbuien heeft of wat je maar 
kunt bedenken, kun je wel wat extra hulp 
gebruiken. Voor vragen en begeleiding 
bij de opvoeding en verzorging ben je 
bij mij als kinderverpleegkundige en 
babyconsulent aan het goede adres. Ik geef 
begeleiding bij je thuis, telefonisch en via 
de mail.

Als je onderstaande vragen met ja kunt 
beantwoorden ben je bij mij aan het juiste 
adres voor hulp en begeleiding:

 Huilt je baby veel?
 Eet/drinkt je baby slecht?
 Slaapt je baby niet goed in of door?
 Heb je al heel veel tips geprobeerd?
 Weet je het als ouder even niet meer?

Wat kan Babyconsulent 
Babyzorg Brabant u bieden

 Babyconsulten (bij u thuis)
 Babymassage
 Begeleiding thuis na een  

     ziekenhuisopname (couveusenazorg)
 Instructie voor inbakeren en het gebruik 

     van draagdoeken

-
Contactgegevens
Nicole Habraken

 06 - 43 58 30 37
 info@babyzorgbrabant.nl

www.babyzorgbrabant.nl


