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Heb je interesse om te bevallen en/

of te verblijven in het kraamhotel van 

Lunavi meld je dan aan via tel.:  

013-3032500 of via onze website: 

www.lunavi.nl/inschrijven



Een zorgeloze kraamtijd in het 

Kraamhotel Lunavi

Het krijgen van een kindje is een belangrijk 

moment in je leven. Voel je je prettiger in een 

omgeving met 24 uur per dag professionele 

kraamzorg tijdens de eerste dagen? Kies dan 

voor een verblijf in het Kraamhotel van Lunavi.

Bij ons kun je altijd rekenen op 

persoonlijke en deskundige zorg. 

Het Kraamhotel is ISO 9001:2015 

gecertificeerd.

We beschikken over 9 luxe kraamsuites en 3 

geboortekamers, 2 van onze geboortekamers 

hebben een bevalbad en 1 geboortekamer heeft 

een relaxbad. Het kraamhotel van Lunavi maakt 

onderdeel uit van de Fam afdeling voor ouder en 

kind van het ETZ. Wij werken nauw samen met 

de artsen, verpleegkundigen en verloskundigen 

van FAM. Zowel jouw bevalling als je verblijf in 

ons kraamhotel kan onder begeleiding van je 

eigen verloskundige.

Wat kun je van ons verwachten?

Het Kraamhotel staat voor professionele zorg 

waarbij de wens van het gezin leidend is. Onze 

kraamverzorgenden werken op een coachende 

manier waarmee ze jou in de gelegenheid 

stellen om een prettige kraamtijd te hebben. 

Gastvrijheid, veiligheid, privacy en rust staan bij 

ons hoog in het vaandel.

•  In overleg stemmen we 

samen de zorg af op jouw 

persoonlijke situatie, 

wensen en behoeften. 

Hierbij staat begeleiding 

naar zelfredzaamheid 

en eigen regie in de 

thuissituatie centraal.

Een medische 

indicatie voor 

het kraamhotel 

is niet nodig.

•  Onze professionele kraamverzorgenden staan 

dag en nacht voor je klaar. Ook ‘s nachts kun 

je een beroep doen op onze kennis en kunde.

•  Moeder en baby verblijven in een sfeervol 

ingerichte kraamsuite, waarin alles aanwezig 

is wat tijdens de kraamtijd nodig kan zijn. 

•  De partner heeft de mogelijkheid om ook in 

de kraamsuite te overnachten.

•  De overnachting is inclusief ontbijt en er is 

de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

roomservice van het ETZ.

•  Tijdens jouw verblijf in het Kraamhotel is 

bezoek uiteraard welkom.

“Al twee dagen thuis... maar wat 

hebben wij mede dankzij jullie 

allemaal enorm genoten.”


