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De intaker, planner
en directie van Cicogna
stellen zich aan je voor

https://www.kraamzorglimburg.nl


Hallo, Ik ben Chantal, getrouwdmet Ralf en trotse

mama van Finn (12 jaar) en Jinthe (7 jaar) en wij

wonen in Landgraaf. Ik werk met ontzettend veel

plezier in de functie als planner.

Planner Kraamzorg
Chantal

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/chantal-planner-bij-cicogna-kraamzorg/


Hallo, ik ben Cindy, getrouwd en moeder van Daan

(21 jaar) en Julia (15 jaar). Met mijn achtergrond in

de zakelijke dienstverlening kreeg ik de kans om

verder te mogen bouwen aan Cicogna.

Directeur HR & Zorg
Cindy

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/cindy-directeur-hr-zorg/


Ik ben Talitha Geerards, 31 jaar en woon in Vaals. Ik

ben hier als kind opgegroeid en woon er nu zelf met

mijn vriend Bob en onze twee kinderen Ian (2,5 jaar)

en Evi (1 jaar).

Planner Kraamzorg
Talitha

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/talitha-planner-bij-cicogna-kraamzorg/


Hoi, mijn naam is Roger, getrouwd (al meer dan 25

jaar), vader van 2 kinderen (24 en 23 jaar beide in

1998 geboren en geen tweeling). Sinds 2020 ben ik

mede-eigenaar van Cicogna kraamzorg.

Directeur Bedrijfsvoering
Roger

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/roger-directeur-bedrijfsvoering/


Hallo! Ik ben Sanne en ben sinds 2017 werkzaam bij

Cicogna. Ik werk aan kwaliteit, deskundigheid en

zorg voor de begeleiding van kraamverzorgenden

in opleiding. Ook ben ik intake coördinator.

Intaker en portefeuille kwaliteit
Sanne

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/sanne-intaker-en-portefeuille-kwaliteit/


Hallo, ik ben Diana en werk als intaker bij Cicogna

sinds 2018. Het is een ontzettend leuke baan waarin

ik bij jou thuis kom.

Intaker Kraamzorg
Diana

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/diana-intaker-bij-cicogna-kraamzorg/


Hallo ik ben Shelly Janssen en woon in

Amstenrade. Getrouwd en mama van Megan en

Ravi. Al van kleins af aan wist ik het, ik word later

kraamverzorgster.

Intaker Kraamzorg
Shelly

Klik hier
en ervaar
meer over

mij

https://www.kraamzorglimburg.nl/shelly-intaker-bij-cicogna-kraamzorg/


Ben jij nog op zoek naar een leuke naam? Hieronder

tref je de 20 populairste namen van 2022 aan.

What’s in a name...

Jongens

• Noah

• Daan

• Sem

• Luuk

• Milan

• Lucas

• Finn

• Levi

• Liam

• Noud

Meisjes

• Sophie

• Mila

• Julia

• Tess

• Milou

• Emma

• Yara

• Evi

• Nora

• Lotte



Vanaf wanneer staat het geslacht vast van de

baby?

Vanaf de bevruchting, echter pas in week 11 wordt

dit zichtbaar.

Wat is het doel van moeders voor moeders?

M.b.v. urine zwangere vrouwen vruchtbaarheids

problemen verhelpen bij andere vrouwen.

Wanneer begint tijdens de zwangerschap het

hartje te kloppen?

In de 5e week van de zwangerschap.

Vraag en antwoord



Feiten over luiers

7.300

2.500

1.800

1.500

2 min. /
10 dagen

Als een kindje 4 jaar is, is hij gemiddeld

al zo’n 7300 keer van luier verwisseld.

In het eerste jaar gebruikt een baby er

het meeste, namelijk ruim 2500 luiers.

Het tweede jaar is dit 1800.

Het derde en vierde jaar 1500 luiers.

Gemiddeld duurt een luier verschonen

zo’n 2 minuten, wat neerkomt op 10

dagen achter elkaar luiers verwisselen

per kindje!



Wij organiseren ongeveer één keer per maand een

voorlichtingsavond over borstvoeding. Door onze

deskundigheid vanuit de kraamzorg ben je

verzekerd van de meest actuele informatie én super

veel praktijkvoorbeelden.

Je mag van ons eerlijke informatie over het geven

van borstvoeding verwachten en voldoende ruimte

om vragen te stellen.

• Meer informatie en kosten

Schrijf je
vandaag
nog in

Voorlichtingsavond
borstvoeding

https://www.kraamzorglimburg.nl/inschrijven/borstvoedingsvoorlichting/
https://www.kraamzorglimburg.nl/inschrijven/borstvoedingsvoorlichting/


Cicogna Kraamzorg

Tel +31 (0)43 450 49 90

info@kraamzorglimburg.nl

www.kraamzorglimburg.nl

Like ons op Facebook om op de

hoogte te blijven van onze laatste

nieuwtjes en voor de data van onze

extra activiteiten.

Volg ons op Instagram om de

laatste foto’s en informatie te zien

over alles wat met kraamzorg te

maken heeft.

�

�

Social media

mailto:info@kraamzorglimburg.nl
https://www.kraamzorglimburg.nl
https://www.facebook.com/cicognakraamzorg/
https://www.instagram.com/cicognakraamzorg/

