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Binnenkort ga je bevallen. Een bijzondere gebeurtenis! Om de eerste periode na je be-

valling zo prettig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de kraamverzorgen-

de die bij jullie komt, goed bij jullie past. Daarom zet Isis Kraamzorg de Matchmaker 

Zorg in: een programma dat de best mogelijke match tussen (aanstaande) ouders en 

kraamverzorgenden realiseert.

Voor de juiste klik
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Heb je vragen bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met onze

klantenservice via 0513 – 727042 of klantenservice@isiskraamzorg.nl.

We willen uiteraard dat Matchmaker Zorg goed werkt en voldoet aan jouw wensen. Zijn 

we iets vergeten? Werkt het programma gemakkelijk? Je mening over de Matchmaker 

Zorg is heel belangrijk, dus laat dit gerust weten aan ons via info@matchmakerzorg.nl.

Als je meer wilt weten over de Matchmaker Zorg kun je ook kijken op

www.matchmakerzorg.nl. Hier vind je ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Contact

Via Matchmaker Zorg kun je je persoonlijke voorkeuren en wensen aangeven. Het gaat 

daarbij niet om goed of fout, maar waar jij je prettig bij voelt. De resultaten maken inzich-

telijk welke kraamverzorgende het beste bij jullie past. Dus: wil je graag een kraamver-

zorgende die van honden houdt? Of iemand die heel graag kookt? Vind je een zachtaardig 

type prettig of heb je liever iemand die van aanpakken weet? Deze voorkeuren kun je 

allemaal aangeven in het programma.

Binnenkort ontvang je een persoonlijke uitnodiging per mail om via de Matchmaker Zorg 

jouw voorkeuren in te vullen. Isis Kraamzorg doet vervolgens haar uiterste best om er 

voor te zorgen dat jouw toekomstige kraamverzorgende aan alle wensen voldoet.

Jouw voorkeuren
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 “Binnenkort beval ik van ons tweede 

kindje. Onze dochter van 7 zit er al 

helemaal vol van en kan niet wachten 

om voor haar kleine broertje of zusje 

te zorgen. Ik zou het dan ook heel fi jn 

vinden als de kraamverzorgende haar 

zoveel mogelijk overal bij betrekt.”

Iris (32), aanstaande moeder


