
SLEIGH
THE NIGHT

YOU'RE INVITED TO THE HOTTEST
AND HIPPEST CHRISTMAS PARTY

December 20, 2020 | 7PM
123 Anywhere St., Any City, ST 12345

WWW.REALLYGREATSITE.COM

              24/7 toegang tot betrouwbare video's. 

              Antwoord op allerlei vragen over de zorg voor je baby.

              Altijd zekerheid dat je het goed doet, ook als
              de kraamverzorgende naar huis is

              Geen kosten voor jou, vergoed vanuit je basiszorgverzekering.
 

Maak nu je 
account aan en
ontvang directtoegang tot video's,de kennisquiz en
exclusieve  e-

magazines
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwanger!
Babybalance samen met jouw kraamzorg
Altijd en overal toegang tot betrouwbare video's over 
alle fases van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

    
 www.babybalance.nl                 info@babybalance.nl 

Kraamzorg en Babybalance:
een ijzersterke combinatie



Keep at least 2m
distance from others

Avoid touching your
eyes, nose, and mouth

Santize handles of
trolleys or baskets
before shopping

Once home, wash your
hands thoroughly
before putting away
your purchases, then
again after

Grocery
Shopping

Wash your hands with
soap and water
before handling any
produce

Wash fruit and
vegetables
thouroughly with
clean water

Washing fruit
and vegetables

Zorgeloos genieten 
De video's van Babybalance helpen je om je
zo goed mogelijk voor te bereiden op de
komst van je kind: van het prille begin van
je zwangerschap tot en met drie maanden
na de bevalling. Binnen je kraamzorguren-
pakket wordt het geïndiceerd en volledig
vergoed door je zorgverzekeraar. En  ja, dat
is samen met je kraamzorg. 

Wat krijg je met Babybalance 
Je  krijgt toegang tot een groot aantal video's
op www.babybalance.nl. Deze video's leren
je van alles over bijvoorbeeld borstvoeding
geven of kolven, een luier omdoen of een
kruik klaarmaken. Drie kun je alvast gratis
bekijken: Ledikantje kort opmaken,
Voedingsignalen en Kruik vullen. De video's
sluiten naadloos aan op wat je van je
verloskundige en kraamverzorgende leert.
Je kunt ze ook in de app bekijken.

Plus het e-magazine 
Je krijgt ook nog eens exclusief toegang tot
het zwangerschaps-e-magazine. Eén per
trimester, vier in totaal. Boordevol
informatie

Plus de  kennisquiz
Dit is een extraatje van Babybalance.
Je hebt alle informatie en instructievideo's
gezien en past de kennis toe. Met de
kennisquiz kun je in je zwangerschap tot in je
kraamtijd testen of je alles goed hebt
begrepen. Je kunt dit daarna nog een keer
met je kraamverzorgende bespreken als iets
nog niet helemaal duidelijk is voor je. 

Zo werkt het 
Tijdens je zwangerschap tot en met je
laatste kraamzorgdag kun je een account
aanmaken met je persoonlijk verzekerings-
gegevens. Doe dat zo vroeg mogelijk in je
zwangerschap, dan heb je er zolang
mogelijk plezier van.  

Meld je snel aan op
www.babybalance.nl

Hoe vroeger je een account aanmaakt, hoe langer je profiteert van Babybalance.

Meer info 
Heb je vragen, neem dan contact op met
Babybalance of met je eigen
kraamzorgbureau.


