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Deze stellen (of alleenstaande

vrouwen) hebben het mentaal vaak 

erg zwaar met hun (nog) 

onvervulde kinderwens.

stellen heeft vruchtbaarheidsproblemen, daar weet u alles van.



Wat hebben zij nodig?

B E H A L V E  D E  B E S T E  M E D I S C H E  Z O R G  H E B B E N  Z I J
M E N T A L E  H U L P  N O D I G .  

 
H U L P  D I E  E E N  S T A P  V E R D E R  G A A T  D A N  H E T  B I E D E N

V A N  E E N  L U I S T E R E N D  O O R .
 

V A A K  O N T B R E E K T  H E T  A A N  T I J D  O F  C A P A C I T E I T  
O M  D I E  H U L P  T E  B I E D E N .



MAAR LAAT IK ME EERST EVEN

VOORSTELLEN....

Ik ben Nina Rang, ervaringdeskundige op

het gebied van vruchtbaarheidsproblemen

en geschoold als levenscoach

(opleidingsinstituut Sonnevelt) aangevuld

met opleidingen rondom 'een (nog)

onvervulde kinderwens'. 

 

Tevens ben ik initiatiefnemer van

www.zograageenbaby.nl en het

bijbehorende online coachprogramma.

 

 

Het is mijn missie om zoveel

mogelijk vrouwen (& partners) 

te helpen bij het laten uitkomen 

van hun kinderwens. Met zo min

mogelijk spanning & stress.



Waarom een online

coachprogramma?

LAAGDREMPELIG, IN EIGEN TIJD EN

TEMPO

Een online coachprogramma is een heel toegankelijke

manier om patiënten psychisch te ondersteunen, 

opzichzelfstaand of in combinatie met gesprekken met

de maatschappelijk werker/psycholoog. 

 

In het programma wordt diep ingegaan wat een (nog)

onvervulde kinderwens met een mens doet en hoe

daarmee om te gaan. 



 

Het doel van het online coachprogramma is om

stress en spanning te verminderen en daarmee

mentale kracht en innerlijke rust te (her)vinden. 

 

Daarmee wordt het mentale welzijn van de patiënt

verbeterd en wordt de negatieve invloed van

stress verminderd.

 

Het online coachprogramma van Zo graag een

Baby maakt het mogelijk voor de patiënt om dat te

doen in de eigen tijd, op eigen tempo en in een

eigen veilige omgeving. 

 

 

 



BUBBEL

methode

 

Het online programma werkt volgens de BUBBEL-methode:

BUBBEL staat voor: Begrip, Uiten, Bewustwording, 

Bewustzijn, Eigenliefde en Leven. 

 

In audio-opnamen, video's, tekst en werkboeken - met

inzichtgevende opdrachten - worden deelnemers van 

begin tot eind door het coachtraject geleid. 

 

Er wordt toegewerkt naar meer begrip van de situatie en de

eigen houding hierin, het managen van emoties en gedachten,

het vinden van zingeving en het hervinden van energie en

plezier, ondanks de (nog) onvervulde kinderwens.

 

Ter aanvulling is er nog een extra module 'Relatie' waarin 

aandacht wordt besteedt aan communicatie en begrip tussen

partners.



'Ik kwam ongeveer een jaar geleden in aanraking met het online coachingsprogramma Zo Graag een Baby. 
Ik was toen al twee jaar bezig in mijn IVF traject. Ik ben nog steeds bezig met IVF. Dit programma maakt het 
fertiliteitstraject, dat erg veel vraagt van mijn veerkracht en geduld, niet makkelijker, maar wel dragelijker.
Het stelt me in staat om het vol te houden, omdat het me leerde stoppen met vergelijken en mijn eigen weg
te accepteren. Daarnaast heb ik geleerd om goed te kunnen  verwoorden wat lastig is en waarom. 
O.a de feitelijke benadering in bijv. de  audiofragmenten hielpen mij inzicht te krijgen in hoe ons brein werkt
en hoe bepaalde gedachten en emoties te verklaren zijn. De meditaties en oefeningen hebben me geholpen
om anders naar mezelf te kijken. Ik ben milder voor mezelf, zorg beter voor mezelf en begrijp mezelf beter. 
Ik maak nu keuzes die goed zijn voor míj in de déze fase van mijn leven. Ook als dat betekent dat ik s ms
anderen (even) teleur moet stellen. 
 
Ik heb het coachingstraject inmiddels geheel doorlopen. Voor mij persoonlijk is het echter onderdeel
geworden van een dynamisch proces. Zo nu en dan pak ik een bepaalde module er weer eens bij. 
Ik herhaal oefeningen of doe alsnog een oefening waar ik me eerder niet in kon vinden. De meditaties en 
audiofragmenten beluister ik nog regelmatig en wanneer het echt minder goed gaat met me maak ik
dankbaar gebruik van de ‘noodknop’ in het programma. 
 
Dat het programma zo lang na aankoop beschikbaar blijft vind ik de grote meerwaarde van de investering.
Het biedt me houvast in deze lastige levensfase vol onzekerheid'.

L E O N I E ,  3 9  J A A R ,  1 9  P O G I N G E N

Ervaring



Hoe mooi zou het zijn als

ELKE patiënt van uw klant

laagdrempelig toegang krijgt

tot de specifieke coaching die

het online programma te

bieden heeft?

 

 



Samenwerken = win win win 

Draagt bij aan een positief

imago van uw instelling.  

Geeft mogelijkheid de klant 

 (blijvend) te binden aan Merck.

Sluit aan bij een Personalized

Healthcare strategie.

Voor Merck:

Maakt het mogelijk om op mentaal vlak

laagdrempelig ondersteuning te bieden.

Tijds- en werkdruk nemen af.

Geeft blijk van een empathische en

holistische kijk op de patiënt.

Voor de klant:
Voor de patiënt: 

de beste medische zorg wordt

gecombineerd met aandacht en

zorg voor het mentale welzijn en

de mate van spanning en stress die

wordt ervaren tijdens het traject.



Wat is er mogelijk?

COSTUMIZED

Het online programma

kan - desgewenst -

volledig aangepast

worden qua huisstijl

(bijv van de klant) en

inhoudelijke

aanpassingen zijn

mogelijk (denk aan het

toevoegen van

contactgegevens, een

onderdeel weglaten..)

LICENTIE-

OVEREENKOMST

Samenwerking geschiedt

door middel van het

aangaan van een licentie-

overeenkomst met een

vast maandbedrag.

Vaststelling van het

maandbedrag is in overleg

(en is afhankelijk van een

inschatting van het aantal

gebruikers).

MEDIASET

Er kan (naar wens) een

mediaset meegeleverd

worden: sjablonen voor

social media,

contentinput, opmaak

van flyers en posters,

teksten en inhoudelijke

mails voor patiënten.

COACH-UREN

Naar wens kunnen coach-

uren (tegen een extra

uurtarief) worden

afgenomen die kunnen

worden aangeboden aan

de specialisten. Die

kunnen naar eigen inzicht

aan worden geboden aan

patiënten die behoefte

heeft aan een persoonlijk

(online) gesprek.



TECHNIEK

U heeft geen omkijken naar de techniek achter het online programma.

Zo graag een Baby zorgt ervoor dat alles naar behoren werkt.

AANPASSEN & CONSULTANCY

Eens per maand kunnen aanpassingen worden doorgegeven en doorgevoerd in

het online programma, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie, huisstijlelementen,

contactgegevens of medewerkers. Tevens is het mogelijk om begeleiding te

krijgen vanuit Zo graag een Baby, bijvoorbeeld bij communicatievragen of hoe het

programma optimaal in te zetten (tegen een uurtarief). 

UITBREIDEN

Zo graag een Baby heeft tevens een online sessie voor miskraamverwerking gemaakt en

het aanbod is continue in ontwikkeling. De licentie-overeenkomst kan dus (tzt) naar wens

worden uitgebreid.



Hoe werkt

het?

3. START LICENTIE-OVEREENKOMST 

Na goedkeuring is het online coachprogramma toegankelijk voor uw klanten/de
patiënt.

2. COSTUMIZEN 

Het online coachprogramma wordt aangepast aan de huisstijl 
en gewenste inhoud + mediaset wordt gemaakt
(duur & kosten van deze fase izijn afhankelijk van de wensen). 
LET OP: dit HOEFT niet! Het programma kan ook in de huidige 
vorm afgenomen worden.

OPSTART1 .

Gesprekken om wensen qua vorm en
inhoud te bepalen en plan van aanpak +
tijdsindicatie startdatum + kostenplaatje.



COACH-UREN

 

CUSTOMIZED

Het is mogelijk vorm en inhoud

van het online programma aan

te passen (per klant of in de

huisstijl van uw organisatie). 

ADD-ONS

Het is mogelijk om het aanbod

uit te breiden (zoals met de

online sessie miskraam-

verwerking). Het aanbod is

continue in ontwikkeling.

CONSULTANCY

Het is mogelijk om advies in te

winnen bij Zo graag een Baby (bijv.

hoe en op welk moment zetten we

het online programma in? Hoe

communiceren we naar de patiënt? 

Alles op een rijtje:

Er kan gekozen worden voor

een X aantal aanvullende

coachuren die de specialist kan

aanbieden aan de patiënt.

CUSTOMIZING 

Gratis toegang voor

alle patiënten die een

fertiliteitstraject

volgen bij een van uw

klanten.

 

Direct toegang 

Volledig online

Zonder einddatum

Zeer specifiek en

volledig

coachprogramma.

 

 



VERDER

PRATEN?
Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking voor alle

partijen een win-win-win situatie is. 

 

Als u ook overtuigd bent, dan praat ik graag verder! 

 

Laat het weten via:

EMAIL 

nina@zograageenbaby.nl

TELEFOONNUMMER

06-48750680


