
DISCLAIMER  
 
 
 
De website, facebook pagina, instagram pagina, emailings, begeleidingen, emailverkeer, gidsen en 
cursussen van The Nurturing Kind hebben als doel ouders te informeren & inzicht te bieden  
in het functioneren van hun baby op vlak van (borst)voeding en slaap zodat ze deze gemakkelijker 
kunnen begrijpen en ondersteunen.  
betreffende de emotionele en organisationele moeilijkheden tijdens de post partum periode zodat 
(toekomstige) ouders hun kunnen voorbereiden en/of aanpassen.  
 
De bezielster van The Nurturing Kind is Lactatiekundige, Baby-Led Slaap & Welzijn Expert en Post 
Partum Doula, maar geen arts, en claimt niet dat deze inzichten zullen bijdragen aan het genezen, 
helen of corrigeren van een ziekte of medische aandoening.  
 
De informatie die de website, facebook pagina, instagram pagina, emailings, begeleidingen, 
emailverkeer, gidsen en cursussen van The Nurturing Kind bevat heeft geen diagnostische of 
therapeutische waarde voor de eigen medische situatie of die van anderen (zoals bijvoorbeeld het 
kind), betreffen geen direct medisch advies of kunnen niet gezien worden als vervanging voor 
medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening zoals 
(huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, 
en dergelijke en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. 
Als gebruiker van een begeleiding/traject/online aangekochte gids en/of cursus wordt je geadviseerd 
om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies 
nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verkregen via The Nurturing Kind.  
Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend 
arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en 
mogelijk medische zorg te ontvangen. 
 
Het gebruik of het toepassen van online informatie, tips en adviezen van deze website (via alle 
mogelijke kanalen zoals facebook, instagram, nieuwsbrieven of mailverkeer) door bezoekers is 
volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. 
 
The Nurturing Kind wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een 
overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor 
alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade op psychisch, 
emotioneel of fysiek of materieel niveau. Ook wijst The Nurturing Kind uitdrukkelijk iedere 
aansprakelijkheid af voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de 
toegang tot en het gebruik van deze website, de op deze website gepubliceerde informatie en/of 
verstrekte of verkregen informatie via het internet, ongeacht of zij zich bewust waren van de 
mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. 
 
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, 
kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. 
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