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Contact

Kraamafdeling
Campus Brugsesteenweg
Gasthuisstraat 8
8800 Roeselare

Mia Bridelance
Chantal Lein 
Hoofdvroedvrouwen
t 051 23 61 71
e materniteit.verpleegkundigen@azdelta.be 

Gynaecologen
Dr. Piet Claerhout
Dr. Lode Danneels
Dr. Annelies De Knijf
Dr. Annick Druwé
Dr. Helga Hellemans
Dr. Françoise Laverge
Dr. Heidi Rommens
Dr. Ludo Van der Voort
Dr. Danielle Vandenweghe
Dr. Kristien Watty

Secretariaat gynaecologie - verloskunde
Campus Brugsesteenweg
Gasthuisstraat 8
8800 Roeselare
t 051 23 63 96

Info rond borstvoeding 
Wanneer?
Iedere eerste dinsdag en derde donderdag van de 
maand van 15 uur tot 17.30 uur of van 19 uur tot 21.30 
uur (behalve juli en augustus).

Waar?
Aanmelden aan het onthaal van de kraamafdeling.

Graag vooraf inschrijven: 051 23 61 70 

Infoavond rond zwangerschap en 
bevalling
Wanneer?
Iedere eerste en tweede dinsdagavond van de maanden 
maart-juni-september-december van 19.30 uur tot 22 
uur.

1° avond: gynaecoloog en vroedvrouw
2° avond: kinderarts, verpleegkundige Kind en Gezin, 
rondleiding door vroedvrouw

Waar?
Cafetaria van woonzorgcentrum Ter Berken
Zijstraat 59 in Roeselare
(naast AZ Delta campus Brugsesteenweg)

Vooraf inschrijven is niet nodig.
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Beste mevrouw

Voor uw bevalling maken we nog een een paar afspra-
ken om de bevalling vlot te laten verlopen. Zijn er nog 
bepaalde zaken onduidelijk, vraag gerust raad aan een 
vroedvrouw van de afdeling. Zij zal u graag antwoord 
geven.
We wensen u een aangename zwangerschap, een vlotte 
bevalling en een prettig verblijf op onze kraamafdeling.

De vroedvrouwen

Opname op de VERLOSAFDELING

Wanneer komt u het best naar de verlosafdeling?
• Bij weeën
• Bij gebroken vliezen
• Bij bloedverlies
• Bij een ongeluk of valpartij
• Als u zich ongerust maakt
• Bij een plotse vermindering van de beweging van 

de baby

Hoe bereikt u de verlosafdeling?
• Overdag: via de ingang van de kraamafdeling in 

de Gasthuisstraat 8. U meldt zich daar aan bij het 
onthaal.

• ’s Nachts: u belt aan aan de ingang Gasthuisstraat 8 
en een vroedvrouw zal u binnen laten.

Wat brengt u mee naar de verlosafdeling?
• Uw identiteitskaart
• Uw moederboekje 
• Uw trouwboekje of een bewijs van erkenning

• Uw verzekeringskaart of hospitalisatieverzekering
• Carte Européenne (enkel voor niet-Belgen)
• Badlinnen en toiletgerief
• Keukenlinnen
• Gerief voor de baby: kledij, dekentje, slabbetjes…
• Pampers en verzorgingsproducten voor de baby 

zijn ter beschikking in het ziekenhuis.

Het verblijf op de verlosafdeling
Omdat moeders behoefte hebben aan warmte, zeker-
heid en welbehagen, raden we het volgende aan:
• neem een houding aan die u het beste ontspant.
• maak gebruik van het relaxatiebad, de zitbal, de 

douche,…
• luister naar ontspannende muziek, cd, iPod….
• overweeg een natuurlijke bevalling
• drinken mag, eten enkel in samenspraak met uw 

arts.

Verblijf op de KRAAMAFDELING

Hoelang verblijft u op de kraamafdeling?
Na een gewone bevalling verblijft u maximum 4 nach-
ten op de afdeling. Na een keizersnede is dat 5 nachten.  
Dit wordt berekend vanaf uw opname. 

Welke artsen komen langs tijdens uw verblijf op de 
kraamafdeling?
Uw eigen gynaecoloog komt steeds langs op de kraam-
afdeling. 
Als u ’s nachts bevalt, in het weekend of op een feestdag 
zal u door de gynaecoloog van wacht geholpen worden.
De kinderarts van wacht komt minstens 2 x langs tij-
dens uw verblijf.

Wanneer kan u bezoek ontvangen op de kraamafde-
ling?
Het bezoek is welkom van 10 uur tot 12 uur en van 14 
uur tot 20 uur. Voor partners gelden geen bezoekuren. 
Partners zijn altijd welkom! 

Praktische weetjes
Telefoonnummers
Verlosafdeling: t 051 23 61 69
Kraamafdeling: t 051 23 61 70

Internet
Internet is gratis, via het onthaal krijgt u een code.

Maaltijden
Iedere dag komt iemand van hoteldienst langs om naar 
uw maaltijdkeuze te vragen. Als u dit wenst, kan ook 
uw partner een maaltijd op de kamer bestellen.

Parking 
Op de dag van uw bevalling krijgt u van de
vroedvrouw een parkeerkaart voor die dag. De volgen-
de dagen moet u rekening houden met blauwe zone en 
dus uw blauwe parkeerschijf leggen.

De bezoekersparking van het ziekenhuis is betalend, u 
kunt ook een 10-beurtenkaart kopen.

Kine
Het is mogelijk om postnatale kine te volgen in het zie-
kenhuis. De kinesiste komt daarvoor langs op de kamer.


