
Ulotka informacyjna 
opieka poł oż nicza



Co oznacza Kraamcentrum DAT?

Opieka wysokiej jakości
Jesteśmy dumni z naszej organizacji, która 
oznacza profesjonalizm, niezawodność oraz 
lata doświadczeń w opiece położniczej. Nasi 
pracownicy są kompetentni i profesjonalni, 
zaś nasza organizacja posiada wszystkie 
certyfikaty jakości w zakresie opieki położ-
niczej. Dlatego też mogą być Państwo 
pewni najwyższej jakości usług.

Posiadamy także certyfikaty ISO/HKZ. Co 
roku niezależny instytut przeprowadza 
kontrolę norm jakościowych oraz ich 
wdrażania. Pracujemy na podstawie proto-
kołów, wytycznych oraz kodeksu dobrych 
praktyk, które łącznie stanowią część 
wspomnianych wymogów jakościowych, i 
których przestrzeganie jest starannie 
monitorowane.
Na koniec posiadamy także certyfikat 
organizacji branżowej BO Geboortezorg. 
Oznacza to, że jesteśmy informowani na 
bieżąco o wszelkich najnowszych osiągnię-
ciach w opiece położniczej. Oczywiście, 
wszystkie nasze pielęgniarki położnicze są 
wykwalifikowane i przechodzą regularnie 
dodatkowe szkolenia. Ponadto każda z nich 
jest zarejestrowana w rejestrze jakości 
Kenniscentrum Kraamzorg.
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   Wysoko wykwalifikowane pielęgniarki położnicze pochodzące z  
    naszego regionu;
   Ścisła współpraca z organizacjami partnerskimi, takimi jak 
    położne, ginekolodzy, szpitale i zakłady ubezpieczeń zdrowotnych;
   Jedna i ta sama pielęgniarka położnicza przez cały okres połogu;
   Posiadamy certyfikat karmienia piersią WHO/Unicef;
   Zagwarantowana opieka położnicza, co oznacza, że zawsze 
    otrzymasz ustaloną liczbę godzin świadczeń;
   Dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu;
   Elastyczna opieka położnicza;
   Posiadamy znak jakości ISO/HKZ oraz certyfikat organizacji 
    branżowej BO;
   Przyjemny i niezapomniany okres połogu!

W jaki sposób sprawowana jest opieka 
położnicza w Kraamcentrum DAT?
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Otoczymy Panią/Państwa opieką niezależnie od tego czy skontaktują się Państwo z nami 
poprzez lekarza, położną, ginekologa, czy też bezpośrednio.  
Po złożeniu wniosku i uzyskaniu potwierdzenia zarejestrowania Pani, nasza koordynatorka 
ds. opieki ustali termin pierwszej wizyty, która odbędzie się pomiędzy 28. a 32. tygodniem 
ciąży. Może to być wizyta w domu lub ustalenie terminu objęcia opieką dokonane przez 
telefon. W trakcie takiej wizyty koordynatorka omówi z Panią kwestie związane z przebiegiem 
ciąży, porodem i połogiem. Może Pani wówczas przedstawić swoje oczekiwania i życzenia, a 
ona wyjaśni wszelkie możliwe, oferowane przez nas opcje. Ponadto ustali w porozumieniu z 
Panią/Państwem liczbę godzin opieki położniczej stosownie do Pani/Państwa sytuacji i 
potrzeb. Otrzymają Państwo plan opieki położniczej w okresie połogu. 
 

Nasz zespół ds. planowania ustali możliwość pobytu pielęgniarki położniczej u Państwa 
według Państwa życzenia. Naszym zamiarem jest, aby przez cały okres połogu opiekę w 
Państwa rodzinie wykonywała ta sama pielęgniarka położnicza. Podsumowując, żadnych 
zmian podczas tygodnia, który i tak zapowiada się bardzo gorąco.
Tak więc, przydzielona Państwu pielęgniarka położnicza będzie u Państwa od początku do 
końca i będzie zaznajomiona z sytuacją Państwa i Państwa rodziny. 
 

Gwarantujemy, że zawsze otrzymają Państwo ustaloną liczbę godzin, do których mają 
Państwo prawo. Przestrzegamy także Krajowego Protokołu Wskazań, het Landelijk Indicatie 
Protocol (LIP), który obejmuje wytyczne krajowe ustalone przez położne, organizacje ds. 
opieki położniczej oraz zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.
 

Pielęgniarka położnicza prowadzi rejestr godzin przepracowanych w ramach planu opieki 
położniczej. Pod koniec okresu połogu rejestr ten zobowiązani są Państwo zatwierdzić i 
podpisać. Na podstawie wspomnianej liczby godzin otrzymają Państwo od nas lub od 
swojego ubezpieczyciela fakturę opiewającą na ustawową składkę indywidualną. Otrzymają 
Państwo pełny lub częściowy zwrot wspomnianej nadwyżki w zależności od tego, kto jest 
Państwa ubezpieczycielem.
Wszystko, czego będzie świadkiem lub co usłyszy pielęgniarka położnicza w okresie wykony-
wania swoich obowiązków podczas okresu połogu jest traktowane jako ściśle poufne. 
Ustanowiliśmy politykę prywatności, którą możemy Państwu udostępnić nieodpłatnie, na 
żądanie. W interesie naszych pielęgniarek położniczych jesteśmy zobowiązani przestrzegać 
Ustawy o Bezpieczeństwie i Zdrowiu. Wspomniane przepisy gwarantują naszym pielęgniar-
kom położniczym możliwość wykonywania pracy w bezpieczny sposób. Więcej informacji na 
ten temat mogą Państwo uzyskać od koordynatorki ds. opieki, podczas pierwszej wizyty. 
Wspomniane przepisy zostały ujęte i są dostępne do wglądu w planie opieki położniczej. W 
przypadku konieczności złożenia skargi na pielęgniarkę położniczą, bądź na sposób wykony-
wania przez nią pracy, mogą Państwo skontaktować się z koordynatorką ds. opieki, która 
wspólnie z Państwem wypracuje rozwiązanie problemu.
Mogą Państwo także skontaktować się z niezależną komisją ds. reklamacji przy BO (Bran-
cheorganisatie Geboortezorg), której podlega Kraamcentrum DAT. [Formularz] związany z 
procedurą reklamacji mogą Państwo otrzymać u nas. Poniżej znajdują się szczegółowe 
informacje na temat tego, w jaki sposób załatwiać skargi dotyczące naszych usług.
Aby zapewnić higienę wykonywanej pracy, pielęgniarka położnicza może, przy niektórych 
czynnościach, zakładać rękawiczki. Ma to na celu ochronę Pani, Państwa, Państwa rodziny 
oraz samej pielęgniarki.



Oferujemy elastyczną pomoc położniczą 
dostosowaną do Państwa sytuacji rodzinnej 
oraz Państwa życzeń. Mogą Państwo 
uzgodnić z pielęgniarką położniczą podział 
dostępnych godzin opieki w okresie połogu. 
Liczba przydzielonych Państwu godzin 
ustalana jest na podstawie Krajowego 
Protokołu Wskazań.

W okresie połogu położna, przy współpracy z 
pielęgniarką położniczą, dostosuje liczbę 
godzin do wymaganej sytuacji. Dostępne 
opcje zaczynają się od 3 godzin dziennie, a 
kończą na opiece położniczej sprawowanej w 
pełnym zakresie oraz obejmują następujące 
usługi:
 

A) Regionalna opieka położnicza; 
     3 godziny dziennie
 

Ta forma opieki obejmuje:
   opiekę nad matką i dzieckiem;
   udzielanie informacji i porad;
   kontakt z lekarzem lub położną;
   codzienne czyszczenie urządzeń 
    sanitarnych.
 

B) Opieka położnicza w domu; 
     45 lub 49 godzin
 

Ta forma opieki obejmuje:
   opiekę nad matką i dzieckiem;
   kontakt z lekarzem lub położną;
   udzielanie informacji i porad;
   dzienny harmonogram karmienia 
    noworodka;
   opieka nad pozostałymi członkami rodziny;
   wykonywanie lekkich obowiązków dom
    owych.
 

C) Możliwa jest dowolna kombinacja opcji A 
     oraz B

D) APomoc przy porodzie w domu
 

Ta forma opieki obejmuje:
   przygotowanie rzeczy niezbędnych do 
    porodu;
   pomaganie matce spodziewającej się 
    dziecka, w wymaganym zakresie;
   stwarzanie relaksacyjnej atmosfery;
   pomaganie młodej mamie przystawić po 
    raz pierwszy dziecko do piersi;
   świadczenie pomocy lekarzowi lub 
    położnej;
   opiekowanie się i monitorowanie stanu 
    matki i dziecka przez około dwie godziny 
    po porodzie;
   przygotowanie pokoju niemowlęcia;
   kontrola temperatury w pokoju niemow
    lęcia;
   przygotowanie posłania/kołyski dla 
    niemowlęcia;
   ogrzanie ubranek niemowlęcia.
 

E) Pomoc przy porodzie w szpitalu
 

W niektórych regionach, jeżeli przedstawiona 
zostanie nam taka prośba, pielęgniarka 
położnicza może udać się razem z Państ-
wem na poród do szpitala. Opcję taką należy 
sprawdzić u koordynatorki ds. opieki. 
Godziny, jakie z powodów medycznych 
spędzicie Państwo w szpitalu, zostaną 
odliczone od liczby godzin opieki położniczej 
sprawowanej nad młodą mamą w domu.

Jakie formy opieki położniczej oferuje 
Kraamcentrum DAT?
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Nasze rady odnośnie rzeczy, jakie należy 
przygotować na narodziny dziecka

 Procedura ta jest zróżnicowana w zależności 
od regionu. Pobranie krwi z pięty oraz bada-
nie słuchu mogą zostać przeprowadzone 
przez pracownika organizacji ds. opieki w 
domu, lokalną przychodnię zdrowia lub 
położną.
Nasza koordynatorka ds. opieki przekaże 
Państwu więcej informacji na ten temat. W 
przypadku, gdy Państwa dziecko wciąż 
jeszcze będzie w szpitalu, pobranie krwi z 
pięty i badanie słuchu zostanie przeprowad-
zane w szpitalu.

 

 

  zacisk do pępowiny;
  10 podkładek z celulozy;
  podkładka na łóżko;
  materac położniczy.

Zalecane jest nabycie pakietu położniczego 
w 35. tygodniu ciąży. Wiele zakładów ubez-
pieczenia zdrowotnego oferuje bezpłatny 
pakiet położniczy. W tej sprawie skontaktuj 
się ze swoim ubezpieczycielem.

Dodatkowo potrzebne przy porodzie w 
domu:

  basen (można wypożyczyć bezpłatnie od 
    nas);
  1 plastikowa umywalka;
  2 wiadra wyłożone workami na śmieci;
  dodatkowe oświetlenie w pokoju, w którym 
    będzie odbywał się poród.

Cała bielizna dla matki i dziecka musi zostać 
wyprana i wyprasowana przed użyciem.
Ubranek dziecka nie wolno płukać w płynie 
do płukania tkanin, aby uniknąć reakcji 

W odniesieniu do wszystkich form opieki 
położniczej, pielęgniarka położnicza prowadzi 
raport na temat matki i dziecka w karcie 
opieki położniczej, z którego korzysta także 
lekarz lub położna. Informacje zawarte w 
raporcie mogą zostać wykorzystane przez 
pielęgniarkę środowiskową w ośrodku 
zdrowia, pod koniec okresu połogu. W ten 
sposób karta opieki położniczej zostaje z 
Państwem. Około piątego dnia okresu połogu 
zostaje pobrana do badania krew z pięty 
noworodka oraz przeprowadzone zostaje 
badanie słuchu.

 Potrzebne w okresie połogu: 

Łóżeczko musi mieć minimalną wysokość 70 
cm, mierzone od wierzchu materacyka.
Podpórki pod łóżko można wypożyczyć u 
nas bezpłatnie.

  termometr cyfrowy;
  2 dystrybutory mydła w płynie (w łazience i 
w kuchni);
  kosz na pedał i torby w łazience;
  wiadro do nalewania wody do kąpieli;
  butelka z szeroką szyjką lub dzbanek z 
podziałką;
  1 rolka papieru toaletowego;
  wystarczająca ilość bielizny, koszul 
nocnych oraz pościeli dla młodej mamy.

Pakiet położniczy:
  2 opakowania podpasek higienicznych;
  2 opakowania połogowych podpasek 
    higienicznych;
  1 opakowanie waty;
  2 pudełka sterylnych opatrunków z gazy o 
    wym. 16/6 cm;
  1 buteleczka spirytusu 70%;
  1 rolka hipoalergicznego plastra, np. 
    Leukopor; 4
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Co należy zrobić po pojawieniu się bólów porodowych?

Poród może odbyć się w domu lub w 
szpitalu. Porodem w domu kieruje położna z 
asystą pielęgniarki położniczej. Poród w 
poliklinice stanowi faktycznie „relokowany 
poród domowy” w szpitalu.

W przypadku porodu odbywającego się z 
powodów medycznych w szpitalu, poród 
prowadzi ginekolog z asystą pielęgniarki 
szpitalnej. Poród w szpitalu odbywa się ze 
względu na wskazania medyczne i, jeżeli 
wszystko przebiega bez zakłóceń, dalszą 
część połogu można odbyć w domu.

W przypadku porodu ze wskazaniami 
medycznymi nadal konieczne jest zorgani-
zowanie opieki położniczej.

W przypadku porodu w domu:
Wskazane jest skontaktowanie się z nami w 
odpowiednim czasie, abyśmy mogli udzielić 
pomocy przy porodzie.
Położna ustali, w którym momencie powin-
na przyjść pielęgniarka położnicza i skont-
aktuje się z nami telefonicznie, aby nas o 
tym poinformować. Gwarantujemy, że 
pielęgniarka położnicza zjawi się u Państwa 
w ciągu 45 minut, aby asystować przy 
porodzie.
W przypadku, gdy podczas porodu domo-
wego nieoczekiwanie okaże się, że trzeba 
udać się do szpitala, pielęgniarka położnicza 
zadba o usunięcie zanieczyszczeń pow-
stałych w związku z porodem.

Opiekę taką można także otrzymać po 
pobycie dziecka w inkubatorze. Przysługuje 
ona w określonym wymiarze godzin usta-
lonym przez ubezpieczyciela.
Liczba godzin oraz stosowne za nie wyna-
grodzenie różnią się w zależności od 
ubezpieczyciela. Więcej informacji na ten 
temat mogą Państwo uzyskać u swojego 
ubezpieczyciela.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu 
kontroli przez ginekologa odbędzie Pani 
poród ze wskazaniami medycznymi, istotne 
jest, aby poinformować położną o potrzebie 
opieki położniczej w domu w okresie 
połogu.

W przypadku porodu w szpitalu:
Chcielibyśmy, aby zadzwonili Państwo po 
nas (w godzinach od 7:00 do 22:00) po 
pojawieniu się Państwa dziecka na świecie, 
nawet jeżeli nie są Państwo pewni, kiedy 
zostanie Pani wypisana do domu. Będziemy 
mogli to wówczas uwzględnić, opracowując 
plan sprawowanej przez nas opieki.

Miejsce porodu

/KraamcentrumDAT
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Torba do szpitala
Niezależnie od tego czy wolałaby Pani, aby poród odbył się w domu, czy też w szpitalu, 
spakowanie torby do szpitala jest istotne. Jeżeli Pani wie, że idzie Pani do szpitala, posia-
danie wszystkiego pod ręką okazuje się bardzo wygodne i konieczne. Należy zadbać o to, 
aby torba do szpitala była gotowa najpóźniej w 35. tygodniu ciąży!
Nawet jeżeli poród odbywa się w domu, położna może zdecydować, że należy wysłać 
Panią do szpitala. Poniżej można sprawdzić, co powinno znaleźć się w torbie do szpitala:

         Dla dziecka:  Dla matki:
 

     2 zestawy ubranek   karta ubezpieczenia zdrowotnego
     pajacyki      karta z grupą krwi, jeżeli jest to wymagane
     kaftanik     dokumentacja od położnej 
     2 czapeczki    wygodna koszula nocna
     kocyk      bielizna
     kołyska Maxi Cosi   ciepłe skarpety i kapcie
        szlafrok
      ubranie 
      przybory toaletowe 
      telefon komórkowy i ładowarka
      aparat fotograficzny/kamera wideo



Wskazówki dotyczące okresu połogu

Przygotowanie koszyka/kołyski
Generalnie pielęgniarka położnicza przygo-
tuje w prawidłowy sposób koszyk/kołyskę.
Koszyk/kołyskę stawia się w nogach łóżka.
Uwaga! Nie zaleca się stosowania odboj-
ników tekstylnych do łóżeczka ani poduszki 
podgrzewającej.

Pielęgniarka położnicza udzieli wyczerpują-
cych odpowiedzi na pytania dotyczące 
opieki nad Państwa dzieckiem oraz jego 
rozwoju. Będzie Państwa wspierać przy 
pielęgnacji i karmieniu niemowlęcia, 
zapewniając możliwie najłagodniejszy 
powrót do normalnej sytuacji rodzinnej.
 

Poniżej kilka informacji przydatnych w 
okresie, kiedy nie będziecie już mieli Państ-
wo wsparcia pielęgniarki położniczej:

Płacz
Kiedy Twoje dziecko płacze, następujące 
rady mogą okazać się przydatne:
   zmień pieluszkę;
   sprawdź temperaturę;
   potrzymaj w ramionach i przytul;
   nakarm;
   ułóż dziecko w pozycji umożliwiającej 
    odbicie po karmieniu;
   mów łagodnie i nawiąż kontakt wzrokowy;
   połóż na obnażonym torsie;
   zapewnij spokojne otoczenie.

Kolka
Gdy Twoje dziecko ma kolkę, może to być 
bardzo frustrujące. Można zrobić kilka 
rzeczy, aby zminimalizować możliwość 
powstania kolki lub złagodzić skurcze.
   W przypadku przygotowywania pokarmu 
    w butelce, zamieszaj pokarm zamiast 
    potrząsać butelką. Zapobiega to dostaniu 
    się powietrza do butelki.
   Trzymaj dziecko w pozycji pionowej i 
    masuj plecki.
   Ciepła szmatka na brzuszku potrafi 
    zdziałać cuda.
   Podczas karmienia upewnij się, że 
    dziecko nie zachłystuje się powietrzem. W 
    tym celu sprawdzaj, czy smoczek zawsze 
    jest napełniony mlekiem.
   Można ponosić dziecko z brzuszkiem 
    spoczywającym na Twoim ręku/przedra
    mieniu.
   Często włożenie dziecka do ciepłej kąpieli 
    przynosi efekt ukojenia.
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Poniżej wymienione są rzeczy, które będą 
Państwu potrzebne dla niemowlęcia w domu.
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie 
rzeczy wymienionych poniżej, proszę skontakto-
wać się z nami.
 
  kołyska lub łóżeczko (szczebelki 6...7 cm)
  blat do przewijania z podkładką do przewijania
  4 poszewki na poduszkę lub ręczniki do rąk
  wanienka + stelaż do wanienki, wanienka do 
    brzuszka, jeżeli jest to wymagane
  kosz z pedałem wyłożony torbami do wyrzu
    cania zużytych pieluch jednorazowych (w 
    przypadku, gdy korzystają Państwo z takich 
    pieluch)
  flanelowa podkładka na materac
  3 poszewki na kołderkę
  3 prześcieradełka
  1 kocyk, złożony podwójnie
  6 pajacyków, rozmiar 50/56
  4 zestawy ubranek
  sweterek i ciepła czapeczka
  pieluchy jednorazowe lub 24 pieluch hydrofi
    lowych (chłonnych)
  chusteczki higieniczne do czyszczenia pupy
  2 metalowe termofory (bez zgrzewanych 
    brzegów z gwintowanym zamknięciem)
  krem do pupy, żel do mycia nie zawierający 
    mydła
  olejek do kąpieli łagodzący lub leczniczy
  termometr cyfrowy (inny niż do mierzenia 
    temperatury w uchu)
  9 do 12 pieluch hydrofilowych
  6 flanelowych pieluch hydrofilowych
  10 do 12 szmatek do odbijania pokarmu
  grzebyk i szczoteczka
  3 czapeczki niemowlęce
  mały słoiczek wazeliny

Jeżeli dziecko będzie karmione butelką
  2 butelki ze smoczkami
  szczotka do mycia butelek
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Rady odnośnie rzeczy, jakie należy przygotować 
dla niemowlęcia



Karmienie butelką
Mleko przygotowuje się według pojemnoś-
ci butelki.
Niewypite mleko należy wylać.
Wypitą ilość należy odnotować w karcie 
opieki położniczej.

Napełnianie termofora
Gorącą wodę w termoforze należy uzupeł-
niać co 4 godziny.
Wrzątek należy nalać po sam brzeg 
termofora.
MOCNO zakręcić nakrętkę i osuszyć.
Należy przeturlać termofor po powierzchni 
roboczej, aby sprawdzić, czy nie cieknie. 
Termofor wkłada się do pokrowca wierzch-
nią częścią do dołu. Termofor należy 
położyć pomiędzy dwoma prześcieradłami 
wierzchnią częścią do dołu. Termofor 
powinien leżeć oddalony od dziecka na 
szerokość dłoni.

Zmiana pieluchy
Wyczyścić z odchodów pupę niemowlęcia 
wilgotnymi chusteczkami.
Natrzeć pupę dziecka kremem.
Nałożyć nową pieluchę (nie może być 
nałożona ani za ciasno, ani za luźno).
Odnotować oddanie moczu i stolca widoc-
zne na pielusze.
Zabrudzone pieluchy bawełniane odłożyć 
do wiadra z zimną wodą.
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Temperatura
Kontroluj temperaturę 
dziecka zgodnie ze 
wskazówkami pielęgniarki 
położniczej. Temperatura ciała powinna 
wynosić od 36,5°C do 37,5°C. W przypadku 
zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury 
należy podjąć właściwe działania.

Pielęgnacja paznokci
Nie należy przycinać paznokci niemowlęcia 
zbyt krótko z powodu ryzyka skaleczenia 
opuszków. Najlepiej spiłować je pilnikiem 
tekturowym. Paznokcie należy piłować 
zawsze w tym samym kierunku, aby 
uniknąć ich uszkodzenia.

Karmienie piersią
Przed karmieniem piersią należy umyć 
ręce. Dokarmienie poza ustalonymi godzi-
nami należy dopuszczać tylko po uzgod-
nieniu tego z pielęgniarką położniczą.
Na początku, aby dobrze rozpocząć 
karmienie piersią, zalecane jest przystawi-
anie dziecka do obydwu piersi. 

Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać od:
 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN)
Tel. 0343 - 576 636
www.vbn.borstvoeding.nl

La leche League
Tel. 0111 - 413 189
www.lalecheleague.nl

Konsultant ds. laktacji
Mamy własną konsultantkę ds. laktacji, 
która przed, podczas oraz po ciąży udzielać 
będzie Państwu wszelkiego wsparcia 
odnośnie karmienia piersią. Mogą Państwo 
otrzymać godzinę dziennie bezpłatnej 
konsultacji.

Middelburg

Spijkenisse
Geervliet

Puttershoek

Breda

Roosendaal

Bergen op Zoom

Barendrecht

Vlissingen

Goes

Etten-Leur

Sommelsdijk
Renesse

Zierikzee

Dordrecht

Terneuzen
Hulst

Obszar działania Kraamcentrum DAT

W razie jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, bądź w przypadku, gdyby chcieli Państwo 
otrzymać pakiet informacyjny, mogą się Państwo z nami skontaktować w godzinach pracy. 
Mogą Państwo do nas wysłać pismo pocztą, zadzwonić, napisać e-mail, bądź, oczywiście, 
przyjść osobiście do każdego z naszych oddziałów. Nasi pracownicy z przyjemnością 
Państwu pomogą!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach medycznych, istnieje możliwość 
skontaktowania się Państwa z lekarzem lub z Państwa położną. W odniesieniu do wszelkich 
innych kwestii mogą Państwo uzyskać informacje pod dostępnym całodobowo 
numerem telefonu Kraamcentrum DAT właściwym dla Państwa regionu:

    Midden- en West-Brabant    0165 - 34 13 34
  Drechtsteden                          0180 - 69 00 06
  Voorne-Putten / Goeree-Overflakkee 0181 - 64 51 00  
  Zeeland / Schouwen-Duiveland  0118 - 44 19 40

Świadczymy opiekę położniczą w całym regionie południowo-zachodniej Holandii. Nasze 
biura znajdują się w Roosendaal, Bredzie, Barendrecht, Spijkenisse, Puttershoek, Geervliet, 
Vlissingen, Middelburgu oraz w Sommelsdijk. Na obszarze naszego działania posiadamy 
większą liczbę biur, co oznacza, że nasze rejony nie są wielkie i Pani położna pochodzi z 
tego samego regionu. Dzięki takiemu zindywidualizowanemu podejściu nasze klientki nie 
są dla nas jedynie numerkiem na liście!

kantoor gevestigd van 
Kraamcentrum DAT
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 €1

Oczywiście, mogą nas Państwo także odwiedzić!

Ośrodek West-Brabant:
Kraamcentrum DAT
Roemer Visscherlaan 15-17
4707 BX Roosendaal
0165-34 13 34

Bravis Ziekenhuis Roosendaal
Zorgpoort ingang 2
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
0165-39 68 51

Ośrodek Voorne-Putten:
Kraamcentrum DAT Voorne-Putten
Kerkstraat 18
3211 AS Geervliet
0181-64 51 00

Steunpunt Spijkenisse
Noordeinde 20
3201 AL Spijkenisse
0181-69 97 65

Ośrodek Drechtsteden:
Kraamcentrum DAT Drechtsteden
Avenue Carnisse 245
2993 ME Barendrecht
0180-69 00 06

 

   Head office & Postal address
   Kraamcentrum DAT     
   Roemer Visscherlaan 15 – 17  
   4707 BX Roosendaal
 

   Jesteśmy otwarci od 8:30 do 17:00

   Tel: 0165 - 34 13 34
   Fax: 0165 - 34 39 45
  

   info@kraamcentrumdat.nl
   www.kraamcentrumDAT.nl
 

Ośrodek Zeeland:
Kraamcentrum DAT Zeeland
Paul Krugerstraat 76
4381 WH Vlissingen
0118-44 19 40

Kraamcentrum DAT Zeeland
Schenge 4
4335 XS Middelburg
0118-44 19 40

Ośrodek Goeree-Overflakkee:
Kraamcentrum DAT
Langeweg 29
3245 KE Sommelsdijk
0187-47 70 70

Ośrodek Hoeksche Waard:
Kraamcentrum DAT Hoeksche Waard
Laning 10e
3297 TB Puttershoek
078 – 676 06 76

Ośrodek Midden-Brabant:
Dit Winkeltje
Torenstraat 7b
4811 XV Breda
076-515 47 23


