
Aanbod hulpmiddelen
Bevall ing • Baby • Borstvoeding
Tijdens de bevalling en kraamtijd zijn er verschillende hulpmiddelen die je goed 
kunt gebruiken. Deze producten zijn bij Kraamzorg B-Lief verkrijgbaar. Onze 
kraamverzorgster kan jou de juiste voorlichting geven bij het gebruik. Wel zo 
gemakkelijk! Op deze flyer vind je ons aanbod van verhuur- en kooppro ducten.  
Heb je vragen, dan helpen we je graag.  

Bevall ing

Bedverhogers
Bedverhogers kun je huren  
vanaf de 36e zwangerschapsweek. 

Huurprijs per week/ 4 stuks € 2,00

Borg € 50,00 
Dit bedrag krijg je terug na het inleveren van de bedverhogers/ 
goede staat.

Pijnverlichting
GeboorteTENS-apparaat 
voor pijnverlichting tijdens de 
bevalling. Thuis te gebruiken. 
De bevestigingsstickers koop 
je om hygiënische redenen.

Huurprijs GeboorteTENS: Gratis
Verkoopprijs stickers/ per pak € 17,50

Herstel perineum
Aryana Planten-essence werkt anti-
septisch, verkoelend en helend bij 
beschadiging van het perineum na de 
bevalling. Voorkomt littekens. 

Verkoopprijs / 50 ml € 10,00 

Baby   wegen & voeden

Babyweegschaal 
Deze babyweegschaal
weegt op vijf gram nauwkeurig.

Huurprijs per dag € 1,00 
Borg € 50,00 
Dit bedrag krijg je terug na het inleveren van de weegschaal/ 
goede staat.

Medela Baby cup
Oplossing voor het gedurende een korte 
periode voeden van moedermelk. 

Verkoopprijs € 1,95 

 

Medela Softcup feeder 
Vergemakkelijkt de overgang naar borstvoeding. 
Deze softcup is gemaakt om te gebruiken als 
cupfeeding, wordt aanbevolen door professionals 
of voor baby’s waarbij tepel/speen-verwarring een 
punt van zorg is.

Verkoopprijs € 20,00 

Borstverzorging   pijnverlichting

Medela Purelan lanolinezalf
Deze lanolinezalf biedt natuurlijke 
verlichting en bescherming bij droge 
of pijnlijke tepels of tepels met kloven. 
Verkrijgbaar in twee formaten:

Verkoopprijs/ 7 gram € 6,75

Verkoopprijs/ 37 gram € 9,99

Medela Hydrogel Pads
Als je borstvoeding geeft en pijnlijke tepels 
of tepels met kloven hebt, ondersteunen 
deze pads de genezing en bieden onmid-
dellijke verlichting.   

Verkoopprijs/ 4 stuks per verpakking 
€ 13,95 

Medela Tepelhoedjes
Maken borstvoeding mogelijk als aanleg-
gen niet goed lukt of pijnlijk is, doordat 
pijnlijke tepels worden beschermd en je 
baby makkelijker kan aan happen.  

Verkrijgbaar in drie maten 
S/16 mm, M/20 mm of L/24 mm (incl handig opbergdoosje) 
Verkoopprijs/ 2 tepelhoedjes € 9,95

Direct beschikbaar & goede service

• Producten op voorraad & direct beschikbaar
• Persoonlijke service inbegrepen
• Uitleg bij gebruik
• Garantie (goede contacten met leveranciers)
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Borstkolven en Accessoi res  
In de kraamtijd is het vaak nodig of wenselijk te kolven. Bijvoorbeeld als je langer dan vier tot vijf uur 
van je baby gescheiden bent, als je baby de borst niet goed pakt of weigert. Kraamzorg B-Lief heeft  
een ruim aanbod van borstkolven en accessoires. Op deze flyer een selectie. 
Op aanvraag kunnen we ook andere producten leveren, zoals losse onderdelen, opzetstukken, 
accessoires of een borstkolf van een ander merk. 

Kolf consult 
Onze erkende lactatiekundige geeft tijdens een kolfcon-
sult advies over borstkolven. Dit consult kan plaatsvinden 
tijdens de zwangerschap of kraamtijd. 
• Wil je graag een kolf aanschaffen, maar twijfel je welke 

geschikt is? Tijdens het consult kun je een kolf uitpro-
beren. De juiste maat borstschild en zuigkracht van 
een kolf is namelijk voor iedereen weer anders. Na de 
afspraak kun je de kolf aanschaffen, maar het is niet 
verplicht.

• Heb je vragen over kolven in de praktijk? Hoe je een 
voorraad opbouwt? Vraag je je af hoe je kolven kunt 
combineren met werk? Tijdens het consult kun je al je 
vragen stellen, en krijg je van de lactatiekundige advies 
op maat.

Het consult vindt plaats op de praktijk van Kraamzorg 
B-Lief en duurt ongeveer 30 minuten.

TIP In veel gevallen krijg je een consult vergoed,  
check je zorgverzekering.

Een enkele of dubbele borstkolf?
Een enkele elektrische borstkolf is ideaal om af en toe te 
kolven. Een dubbele borstkolf (die uit beide borsten tegelij-
kertijd melk afkolft) is handiger als je regelmatig kolft – bij-
voorbeeld om medische redenen of omdat je weer aan het 
werk bent gegaan. Een dubbele borstkolf halveert de tijd 
die je nodig hebt om te kolven, maar levert gemiddeld ook 
meer melk op, en heeft een hogere vet- en caloriewaarde. 

Medela

Medela Symphony 
Dubbele elektrische borstkolf
Deze borstkolf is alleen 
verkrijgbaar via ver-
huur. Deze kolf is zeer 
gebruiksvriendelijk, het 
vacuüm is gemakkelijk 
aan te passen en een 
toeschietreflex wordt 
door deze kolf goed 

opgewekt. Kolven kan zo heel eenvoudig en snel. Deze 
kolf wordt aanbevolen door onze lactatiekundige  
en verloskundigen. De afkolfset koop je om hygiënische 
redenen, omdat dat gedeelte op de borst geplaatst wordt.

Huurprijs per dag € 2,50
Verkoopprijs enkele afkolfset € 27,50

Verkoopprijs dubbele afkolfset € 37,50

Borg € 100,00

Dit bedrag krijg je terug na inleveren van de kolf/ goede staat.

Medela Swing Maxi 
Dubbele elektrische borstkolf
Klein en draagbare kolf van 
Medela. Eenvoudig in gebruik. 
Dankzij de 2-Phase Expression 
technologie van Medela simu-
leert de borstkolf het natuurlijke 
zuiggedrag van je baby aan de 
borst en is deze heel comfortabel 
in het gebruik. 

Inclusief Calma speen, deze vormt samen met een flesje 
van de kolf de Calmafles.
Verkoopprijs € 265,00

Medela Swing 
Enkele elektrische borstkolf  
Klein, compact en licht: past in een 
handtas en werkt ook op batterijen. 
Efficiënt en comfortabel: met een 
krach tige motor en borstschild. 
Dankzij de 2-Phase Expression 
technologie van Medela simuleert de 
borstkolf het natuurlijke zuiggedrag 
van je baby aan de borst en is deze 
heel comfortabel in het gebruik. 

Inclusief Calma speen, deze vormt samen met een flesje 
van de kolf de Calmafles.
Verkoopprijs € 175,00 

Medela Harmony
Handkolf 
De Medela Harmony Pump & Feed set 
wordt geleverd met Calma voedingssys-
teem en zoogkompressen. De Medela  
Harmony enkele handkolf is ontworpen 
voor moeders die meestal borstvoeding ge-
ven en is een geweldige optie voor onder-
weg of als back-up voor je elektrische kolf.

Verkoopprijs € 65,00

Medela 
Borstschild
Het gebruik van de juiste maat borstschild 
is essentieel om effectief te kunnen kolven. 

Verkrijgbaar in 5 verschillende maten 
21 mm, 24mm, 27mm, 30mm, 36mm
Verkoopprijs € 8,95

Ardo

Ardo Calypso 
Dubbel elektrische borstkolf 
Deze borstkolf werkt zeer stil en is 
geschikt voor dubbelzijdig afkolven. 
De zuigkracht en frequentie (cyclus) 
van de kolf kunnen onafhankelijk van 
elkaar aangepast worden voor maxi-
male melkproductie. De “vacuum-seal” 
technologie zorgt ervoor dat de borst-
kolf hygiënisch gebruikt kan worden.

Inclusief borstschelpen in verschillende maten, een 
massage inzetstuk voor efficiënt en zacht kolven en een 
handige reinigingsborstel.
Verkoopprijs € 239,00

Ardo Calypso 
Enkel elektrische borstkolf
Een compact design alsmede de 
stille werking maken discreet afkol-
ven mogelijk. De zuigkracht  

en frequentie (cyclus) van de kolf kunnen onafhankelijk van 
elkaar aangepast worden voor maximale melkproductie.  
De “vacuum-seal” technologie zorgt ervoor dat de borst-
kolf hygiënisch gebruikt kan worden.

Verkoopprijs € 169,00

Ardo Amaryll Start
Handkolf 
Deze kolf is aangenaam, efficiënt 
en veilig. Dankzij de draaibare 
hendel is de Amaryll Start ideaal 
voor zowel rechts- als linkshandige 
gebruiksters en voor moeders  
met kleine handen. 

Verkoopprijs € 29,95

   
 
Horigen

Horigen Chicture
Dubbel elektrische borstkolf     
Horigen Chicture heeft twee 
sterke motoren. Afkolfsets 
met 3D siliconen schild en 
tunnel. Zowel links - rechts 
of dubbelzijdig te gebruiken. 
9 vacuümstanden zowel  
in stimulatie als in afkolf-
modus. Twee fase afkolf-
systeem. Touchscreen met 
digitaal scherm, geheugen-
functie en timer. Oplaadbare 
lithium batterij of AC adapter. Alle Horigen borstkolven 
hebben een gesloten systeem met anti-backflow.

Verkoopprijs € 210,00

TIP In veel gevallen wordt  
de koop/ huur van een borstkolf 
en een kolf consult vergoed,  
check je zorgverzekering.
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