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Je kind leren begrijp

Als je in verwachting bent of je kindje is net geboren, ontwikkel je een band
die speciaal is. Je bent druk met de voeding en de verzorging en probeert ook
contact met je baby te maken. Je kindje laat jou merken wat hij/zij graag wil
en hoe hij/zij zich voelt.
Wanneer je niet lekker in je vel zit, je zorgen maakt of zelf problemen hebt,
gaat contact maken en genieten van je kindje niet altijd vanzelf.
Hoe begrijp je nu wat je baby bedoelt? Hoe maakt je contact en hoe kun je nog
meer van de baby genieten? Wat kun je doen als dat niet lukt, of wanneer je
het gevoel hebt tekort te schieten?
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Mediant kan je daarb

ij met de coaching
“Contact met je ba
by” ondersteunen.
aan “Contact met je
baby” helpen we jou
om je baby goed te
leren begrijpen, co
ntact te maken en
vooral van je baby
te genieten. We be
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Door mee te doen

Ben je geïnteresse
erd in deze coachin
g of heb je vragen?
Neem dan contact
ons op. Wij vertelle
met
n graag meer over
de mogelijkheden.
U kunt ons bereike

n via jeugd@media

nt.nl of telefonisch

053-482 85 00

Een moeder; na de bevalling was ik zo
moe. Ik moest herstellen. Ik kon mijn
kind er eenvoudig niet bij hebben
Een vader; vo
or vaders is
het anders dac
ht ik altijd.
Maar dat is du
s niet waar.

Een moeder; ik kon gewoon niet echt
genieten van mijn kind, dat is na het
volgen van de coaching gelukkig anders.
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Een vader; als
het mij nu teve
el wordt
neemt mijn vrou
w het van mij ov
er.
Wij zorgen echt
samen voor on
s kind.
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