Beste toekomstige ouder
Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! U gaat een mooie en unieke
periode tegemoet. Ongetwijfeld hebt u vragen, wensen en verwachtingen!
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van uw kindje(s),
organiseert onze kraamafdeling infosessies. Daarnaast komt u, naast
de raadplegingen bij uw gynaecoloog, 2 keer op raadpleging bij de
vroedvrouw.
We wensen u een goede zwangerschap en bevalling toe.
De gynaecologen en het team van de kraamafdeling
De vroedvrouw
Bij de raadplegingen tijdens uw zwangerschap hebt u in een persoonlijk
contact de mogelijkheid om uw wensen en verwachtingen met de
vroedvrouw te bespreken.
Deze raadplegingen worden gepland op 2 verschillende tijdstippen in
de zwangerschap. De raadplegingen bij de vroedvrouw worden volledig
terugbetaald door het ziekenfonds.
Vanaf 24 weken zwangerschap
• Info project Moederzorg (samenwerking zelfstandige vroedvrouw,
huisarts, kraamzorg, Kind & Gezin…).
• Info borst- of kunstvoeding
• Info + afspraak suikertest
• Bespreken wensen en verwachtingen
Op 35 weken zwangerschap
• Overlopen info voor de toekomstige ouder (wanneer binnenkomen, wat
meebrengen, controle op kraamafdeling...)
• Afname GBS (groep B-streptokokken) (= vaginale wisser)
• Afname MRSA (ziekenhuisbacterie)
• Bespreken wensen en verwachtingen
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Raadpleging bij de vroedvrouw
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Infosessie baby op komst
Wat?
Deze infosessie gaat over zwangerschap, arbeid en bevalling, verblijf op de
kraamafdeling, voeding van de baby(’s) en nog wat administratie.
Na de infosessie krijgt u een rondleiding gegeven op de kraamafdeling en
het verloskwartier (tenzij er net een bevalling is).
Infosessie borstvoeding
Wat?
Hoe komt de borstvoeding op gang? Hoe leg ik mijn baby(’s) aan? Heb
ik genoeg melk? Mag ik alles eten? Moet ik afkolven? Wat als ik weer ga
werken? Op deze en nog veel meer vragen, krijgt u een antwoord!
U hoeft zich voor deze gratis infoavond niet in te schrijven.
Online infosessies
Als gevolg van de corona crisis, kunnen er geen infosessies meer
plaatsvinden. Je kunt deze wel online bekijken via onderstaande QR code:

