
zwangerschap 
vroeggeboorte 

kraamti jd
—

geboortezorg op maat



baker  b iedt  emot ionele  en prakt i sche 
onders teun ing  b i j  a l l e s  wa t  komt  k i jken 
voor  en na een beval l ing ,  met  specia le 
aandacht voor bijzondere omstandigheden 
zoals  vroeggeboorte of  andere zorgen. 

Gaande  van  een  lu i s te rend oor  to t 
borstvoedingsbegeleiding of het gebruik 
van een draagdoek.

Bi j  baker vind je ook een webshop met de 
kleinste kleert jes  en l ieve cadeaut jes  voor  
een te vroeg geboren kindje en zi jn ouders . 

Marie Rondou
marie@bakerbaby.be
0478 57 26 82 
www.bakerbaby.be

—

Een baker was in vroegere t i jden  
een kraamverzorgster die — naast 
de vroedvrouw — ouders bi jstond 
in de periode van zwangerschap en 
kraamtijd. De baker was de rots in 
de branding die ouders met kleine 
en grote t ips hielp om hun eigen 
weg als  ouder te v inden …”

—
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psychologe – therapeute

prenataal
postnataal

vroeggeboorte
hechting

draagconsulente



Compagnon de route voor ouders

Een baby krijgen is ingrijpend. 
Toegang tot betrouwbare informatie 
en een professionele schouder om op 
te leunen zijn geen overbodige luxe. 

Als oplossingsgericht therapeute is 
mijn uitgangspunt steeds jullie eigen 
visie op ouderschap en de sterktes 
die jullie daarvoor kunnen inzetten. 

 Voor wie? 
– Je wil graag voorbereid aan je babyavon-
tuur beginnen 
– (dreigende) premature geboorte
– Kleine of grotere zorgen met (nog) een 
kleintje erbij
– Je wil als ouder ook zorg voor jezelf (en 
je relatie) dragen 

 Wat? 
– Individuele gesprekken - Workshops
– Bij jou (thuis/ziekenhuis) - Bij mij (Gent)
– Een rustpunt in pittige tijden

  

 
Marie Rondou
0478 57 26 82
marie@bakerbaby.be
www.bakerbaby.be

Een baker was 
vroeger een 
kraamverzorgster 
die ouders met 
praktisch advies 
en emotionele 
steun bijstond.

Over mij

Toen ik als 
psychologe zelf 
veel te vroeg 
beviel en een 
moeilijke 
zwangerschap 
meemaakte werd 
duidelijk dat er 
iets miste in de 
hulpverlening. 
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Compagnon de route voor ouders

Een baby krijgen is ingrijpend. 
Toegang tot betrouwbare informatie 
en een professionele schouder om op 
te leunen zijn geen overbodige luxe. 

Als oplossingsgericht therapeute is 
mijn uitgangspunt steeds jullie eigen 
visie op ouderschap en de sterktes 
die jullie daarvoor kunnen inzetten. 

Over mij

Toen ik als psycho-
loge zelf veel te 
vroeg beviel en een 
moeilijke zwanger-
schap meemaakte 
werd duidelijk dat 
er iets miste in de 
hulpverlening. 

Een baker was vroeger een 
kraamverzorgster die ouders 
met prakt isch advies en 
emotionele steun bi jstond.

Voor wie? 

  je wil graag voorbereid aan je
 babyavontuur beginnen 

  (dreigende) premature geboorte
  kleine of grotere zorgen met (nog) 

 een kleintje erbij
  je wil als ouder ook zorg voor 

 jezelf (en je relatie) dragen 

Wat? 

  individuele gesprekken
  workshops
  bij jou (thuis/ziekenhuis) 
  bij mij (Gent)
  een rustpunt in pittige tijden
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