
Raadpleging bij de 
vroedvrouw
voor de bevalling
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Contact

Kraamafdeling
Campus Menen
Oude Leielaan 6
8930 Menen

Heidy Loyson
Hoofdverpleegkundige
t 056 52 24 95

Gynaecologen
Dr. Inge Cooremans
Dr. Dieter Mortier
Dr. Johan Vandenberghe

Secretariaat gynaecologie - verloskunde
Campus Brugsesteenweg
Oude Leielaan 6
8930 Menen
t 056 52 22 44

Infoavond rond zwangerschap en 
bevalling 
Wanneer?
Iedere eerste en tweede dinsdagavond en derde woens-
dagavond van de maanden maart-juni-september-de-
cember van 19.30 uur tot 22.00 uur.

1° avond:
- opname verloskwartier en verblijf op de materniteit 
(hoofdvroedvrouw)
- sociaal aspect van ouderschap, voorstelling Kind en 
Gezin (regiovpk Kind en Gezin)

2° avond:
- rondleiding verloskwartier
- babyvoeding (vroedvrouw-lactatiekundige)

3° avond:
- verloop zwangerschap en bevalling (gynaecoloog)
- onderzoek pasgeborene (kinderarts)

Waar?
AZ Delta, Oude Leielaan 6, Menen
in het personeelsrestaurant, verzamelen aan onthaal 
om 19.20 uur. 

> vooraf inschrijven is niet nodig.
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Beste (toekomstige) ouders

Tijdens de raadpleging bij de vroedvrouw maken we 
nog een een paar afspraken om de bevalling vlot te 
laten verlopen. Zijn er nog bepaalde zaken onduidelijk, 
vraag gerust raad aan de vroedvrouw. 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 het onthaal aan de Oude Leielaan 6 of 

via de dienst spoedgevallen.
• ’s Nachts: via spoed (ingang links van de hoofdin-

gang van het ziekenhuis)

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, glazen, tassen
• Gerief voor de baby: kledij
• 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. De dag van uw 
vertrek, verlaat u het ziekenhuis voor 10 uur.

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 056 52 25 10
Kraamafdeling: t 056 52 24 95

Internet
Internet is gratis, vraag de code aan op de materniteit.

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.

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


