Materniteit

Welkom op onze dienst
materniteit

Welkom!
Van harte gefeliciteerd met jouw zwangerschap! Wij heten je alvast van harte welkom.
We geven je in deze brochure heel wat
nuttige informatie, zodat je je snel thuis
voelt op onze materniteit. Heb je nog vragen,
spreek dan jouw gynaecoloog of 1 van onze
vroedvrouwen aan.
Wij wensen je nog een fijne zwangerschap
en een vlotte bevalling toe.
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Voorstelling van onze
materniteit

Onze materniteit bestaat uit het verlos-

De postpartumafdeling

kwartier, de N*-dienst en de postpartumafdeling, en bevindt zich op de eerste

Dit is de hospitalisatieafdeling waar je

verdieping. De dienst staat onder leiding

verblijft na de bevalling. Je hebt de keuze

van Myriame Lagae (hoofdvroedvrouw)

tussen een éénpersoonskamer, een twee-

en Marijke D’Hanens (adjunct hoofdvroed-

persoonskamer of een luxekamer.

vrouw).
De N*-dienst
Het verloskwartier
Dit is de afdeling waar jouw baby opgenomen
Ons verlosblok bestaat uit vier ruime

wordt indien hij/zij speciale verzorging nodig

bevallingskamers: klaproos, blauwe regen,

heeft (bijvoorbeeld bij vroeggeboorte).

lavendel en koren. Je verblijft er tijdens de
arbeid en de bevalling. De bevallingskamers
zijn huiselijk en gezellig ingericht: je bevalt er
als het ware “thuis” in het ziekenhuis.
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Mother friendly
hospital

Wij werken volgens de visie moedervriendelijk

4.

bevallen: een wellness-model met een hoge
kwaliteit van verloskunde en kraamzorg op een
vrouwvriendelijke en patiëntbetrokken wijze.

te kiezen die zij aangenaam vindt.
5.

Bijvoorbeeld: inleiding van de arbeid,
plaatsen van een knip, …

volgende vuistregels:
De zwangere vrouw kan kiezen wie haar
tijdens arbeid en bevalling ondersteunt
in overleg met haar gynaecoloog.
2.

6.

We respecteren culturele verschillen.

7.

We voeren geen promotie voor
epidurale of andere medicamenteuze
pijnstillers en stimuleren alternatieve

We bieden correcte informatie aan,

relaxatiemethoden.

zodat de zwangere goed geïnformeerde
keuzes kan maken.
3.

1

continue zorg bevorderen.

We moedigen alle ouders aan om hun
baby vaak te knuffelen en huid-op-huid
contact toe te passen.

lijn (huisarts, zelfstandige vroed-

vrouwen, Kind & Gezin, …) willen we een

4

8.

Door een goede samenwerking met de
ste

We vermijden routine-interventies
zonder duidelijk onderbouwde reden.

In onze zorg houden we rekening met

1.

Een vrouw in arbeid is vrij om een houding

9.

We streven naar de criteria van het
Babyfriendly Hospital Initiative.

Missie en visie i.v.m. borstvoeding

5.

Er wordt aan de mama uitgelegd hoe ze
haar baby kan aanleggen. Wanneer de

Moedermelk is de ideale voeding voor een

baby niet aan de borst kan drinken, wordt

baby. Zelf jouw baby voeden is een innige,

aan de mama geleerd hoe ze voor de

intieme ervaring. Het geven van borstvoe-

melkproductie kan zorgen door te kolven.

ding biedt tal van voordelen voor mama en
kind. We streven naar een goede start van de

6.

voeding gegeven dan borstvoeding tenzij

borstvoeding: hierbij bieden we jou de nodige

op medische indicatie.

begeleiding en informatie. We werken volgens
de criteria van Baby Vriendelijk Ziekenhuis

Er wordt aan de baby geen andere

7.

De mama en haar baby mogen dag en
nacht bij elkaar op de kamer blijven

Initiatief.

(rooming-in).
Onze visie steunt op de 10 vuistregels voor
het welslagen van de borstvoeding:
1.

Er is een borstvoedingsbeleid dat door
alle betrokken medewerkers gekend is.

2.

Alle medewerkers kennen de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren
van dit beleid.

3.

8.

We streven naar borstvoeding geven op
verzoek van de baby.

9.

We gebruiken geen fopspeen om een
borstvoeding uit te stellen of over te
slaan.

10. Na het ziekenhuisontslag kan de
mama doorverwezen worden naar een

Via de infoavonden worden de

zelfstandige vroedvrouw voor verdere

zwangeren voorgelicht over de voordelen

opvolging.

en de praktijk i.v.m. borstvoeding geven.
4.

De mama en haar baby kunnen onmiddellijk na de geboorte 1 uur huidcontact
hebben. Zo kan de mama de drinksignalen van haar baby leren kennen.
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Infoavonden met rondleiding
op onze materniteit
Zwangerschapsbeurs

Infoavond per thema

Viermaal per jaar organiseren wij in samen-

Daarnaast geven onze vroedvrouwen een reeks

werking met Kind & Gezin voor aanstaande

van 5 uitgebreide infoavonden per thema:

ouders een zwangerschapsbeurs. Je krijgt
informatie van een vroedvrouw, een

 arbeid

kinesiste, een lactactiekundige, Kind & Gezin

 bevalling

en een rondleiding op de materniteit. Voor

 de pasgeborene en het postpartum

deze beurs kan je inschrijven via Anne De

 de voeding van de baby

Bruyn (03 890 17 27).

 een rondleiding op onze materniteit

Wat kan je verwachten?

Na deze reeks worden er twee lessen
prenatale kine gegeven door de kinesiste.

 sociale aspecten i.v.m. de zwangerschap

Je kan na jouw bevalling ook postnatale

 praktische informatie omtrent het verloop

oefeningen volgen.

van de arbeid en bevalling
 een rondleiding op onze materniteit en
verloskamer
 de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens
de informatiesessie en de rondleiding
De infoavond, inclusief rondleiding, duurt
ongeveer twee uur.
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Voor deze infoavonden kan je inschrijven bij
Anne De Bruyn (03 890 17 27).
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Wat heb je nodig tijdens
jouw verblijf?
Voor jezelf:
 een kort nachtkleed of T-shirt
voor de bevalling

 gemakkelijk zittende kledij
 ruimzittend ondergoed
 B.H.’s: zorg voor een aangepaste

Voor de baby:
 voldoende handdoeken en washandjes
 voldoende kleertjes, pyjama’s, sokjes,
body’s (voor elke dag 1 + wat reserve)

 tetradoeken
 slabbetjes

voedingsbeha indien je borstvoeding geeft

 kamerjas
 pantoffels
 voldoende handdoeken en
washandjes

 persoonlijk toiletgerief
 kersenpitkussentje / borstvoedingskussen (positioneringskussen)

Na de bevalling bezorgen wij je een set met
verzorgingsproducten voor de baby en een
pak luiers. Bij ontslag neem je wat over is aan
babyproducten en luiers mee naar huis. Deze
producten worden aan een zeer schappelijke
prijs aangeboden en dienen door de patiënt
zelf betaald te worden. Breng de vroedvrouw
op de hoogte als je deze producten niet wenst
te gebruiken.
Om naar huis te gaan breng je het volgende
mee voor de baby:

 jasje / dekentje
 reiswieg of maxi-cosi
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Opname op onze
materniteit
Wanneer meld je je voor opname?

Wat breng je mee bij opname?

•

bij verlies van vruchtwater

•

identiteitskaart van de mama

•

bij regelmatige, pijnlijke contracties

•

bloedgroepkaart van de mama

(weeën) om de 5 minuten

•

moederboekje (breng dit altijd mee!)

•

bij vaginaal bloedverlies

•

het ingevuld patiëntenboekje

•

bij verminderde kindsbewegingen

•

bij meer dan 38° C koorts

•

op aanraden van jouw arts

verloskunde.

Waar meld je je voor opname?
•

Overdag (tussen 07.00u en 20.30u):
Je komt binnen via de hoofdingang en je
meldt je rechtstreeks aan op de dienst
materniteit (eerste verdieping).

•

‘s Nachts (tussen 20.30u en 07.00u):
Je komt binnen via de spoedgevallendienst, die je vervolgens naar onze dienst
materniteit doorverwijst. Een vroedvrouw staat dan klaar om je verder te
helpen.

Indien je iets
abnormaal voelt of
je maakt je zorgen,
contacteer dan jouw
arts of de consultatievroedvrouw via het
nummer 03 890 17 27.
9
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Proces van arbeid en
bevalling

Wanneer je je aanmeldt op de materniteit

Op het verloskwartier is er geen bezoek

om te bevallen, wordt je naar het verloskwar-

mogelijk. Indien er geen partner bij de arbeid en

tier gebracht. Daar zal de vroedvrouw jouw

bevalling aanwezig kan zijn mag je - in overleg

dossier opstellen, je onderzoeken en verslag

met jouw arts - een andere vertrouwensper-

uitbrengen aan jouw arts.

soon meebrengen om je te ondersteunen.

De vroedvrouw zal de vorderingen van

Na de bevalling mag je in bad en kan je zalig

de arbeid evalueren door een inwendig

nagenieten. Na verzorging van mama en kind

onderzoek, het beluisteren van de harttonen

word je naar de kamer op de postpartum-

van de baby, het registreren van de weeën.

afdeling gebracht, waar je verblijft tot na

Zij zal aan de hand hiervan de beste begelei-

jouw ontslag.

ding opstellen. Gedurende de arbeid kan je
gebruik maken van de relaxzetel, de liaan, de
bal of het bad.
10
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Pijn en relaxatie

Pijnbestrijding zonder geneesmiddelen

Pijnbestrijding met epidurale verdoving

Een spontane arbeid is het gevolg van de

Soms wordt er gekozen voor een epidurale

productie van oxytocine. Deze stof zorgt voor

verdoving:

het samentrekken van de baarmoeder, wat op
zijn beurt zorgt voor het ontsluiten of openen

•

als om een medische reden de bevalling

van de baarmoederhals. Ondertussen maakt

ingeleid moet worden, de weeën

het lichaam ook endorfines aan: endorfine is

knap lastig zijn en er nog maar weinig
ontsluiting is.

een morfineachtige stof die de pijnintensiteit
vermindert. Jouw lichaam zorgt dus zelf voor
een zekere mate van pijnbestrijding.

•

als je van oordeel bent dat een bevalling
geen pijn mag doen.

Elke arbeid gaat gepaard met pijn. Belangrijk

Bij een epidurale verdoving wordt door

is wat je met deze pijn doet. Je kan de pijn

de anesthesist een fijn plastic buisje in de

proberen op te vangen door een bewuste

rug geplaatst, waarlangs pijnverdovende

ademhaling, door rugmassage of door een

medicatie wordt toegediend. Het buisje is

bepaalde houding te kiezen. Ook een warm

verbonden met een continu pompsysteem.

bad kan ontspannend werken. Durf creatief

De epidurale katheter blijft ter plaatse tot na

te zijn bij het zoeken van de beste methode

de bevalling.

en vraag raad aan jouw vroedvrouw.

Vanaf het plaatsen van de
epidurale verdoving worden de
harttonen van de baby voortdurend gecontroleerd door
middel van een monitor. Hou er
rekening mee dat jouw bewegingsvrijheid beperkt is (omwille
van het infuus en de epidurale
pomp).
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Bevallen met een
keizersnede

Geplande keizersnede

Ongeplande keizersnede

Wanneer het risico bij een vaginale bevalling

Soms zal de gynaecoloog voor

te groot is voor jou of jouw baby zal jouw

de veiligheid van de mama of de

gynaecoloog beslissen om je met een keizer-

baby pas tijdens de arbeid of

snede te laten bevallen.

bevalling de beslissing tot keizersnede
nemen.

De voorbereiding gebeurt op de consultatie
van de vroedvrouw: zij maakt jouw dossier

Dit kan zijn omdat:

op, monitort jouw baby, scheert je en geeft
nog praktische informatie.

•

de ontsluiting niet vordert

•

het hoofdje van de baby onvoldoende in
het bekken zakt

Op de afgesproken dag kom je samen met
jouw partner naar de materniteit. Terwijl je

•

ernstig afwijken

op het operatiekwartier wordt voorbereid
(plaatsen van epidurale verdoving, infuus, …)
wacht jouw partner ongeveer een half uurtje
op de kamer. Samen met de kinderarts en
vroedvrouw kan jouw partner bij jou zijn als
de baby geboren wordt.
Na de eerste opvang en controle door de
kinderarts kan je even kennis maken met
jouw kersverse baby.
Je blijft na de ingreep nog even in de
ontwaakkamer ter observatie en ondertussen
kunnen jouw partner en baby in jouw kamer
knuffelen terwijl ze op jou wachten.

12

de harttonen van de baby langdurig

•

een ander acuut probleem zich voordoet

9

Jouw kamer op de
postpartumafdeling

Voor jouw verblijf op de kraamafdeling kan je kiezen tussen een één-, een tweepersoonskamer of een luxekamer. De kamerkeuze heeft geen invloed op jouw verzorging.
Voor de kamersupplementen verwijzen we naar de opnameverklaring die je kan vinden via
www.azrivierenland.be.
Alle kamers zijn voorzien van een lavabo, douche en toilet en een aparte box voor de baby.
Alle kamers beschikken over radio, TV, telefoon en een koelkastje.

Het verblijf op een
éénpersoonskamer
of een luxekamer kan
aanleiding geven tot
supplement op het
doktersereloon van
maximum 200%.
13
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En wat na de geboorte?

Geboorteaangifte

Bezoekuren

De geboorte van jouw kindje moet aange-

Op de dienst materniteit gelden onderstaande

geven worden bij de burgerlijke stand van de

bezoekuren:

gemeente Bornem en dit binnen de 15 dagen

 14:00u - 16:30u

volgend op de geboorte (zaterdag, zondag en

 18:30u - 20:00u

wettelijke feestdagen inbegrepen). De vroed-

Jouw partner is uiteraard altijd welkom!

vrouw zal je de nodige informatie bezorgen.
Op de dienst burgerlijke stand van de

Toezicht van de artsen

gemeente Bornem kan je al tijdens de
zwangerschap terecht voor specifieke vragen,

De gynaecoloog

zoals vragen over de familienaam van het

Jouw gynaecoloog komt je tijdens jouw

kind. Meer informatie vind je op de website

verblijf op de materniteit geregeld bezoeken.

van de gemeente Bornem: www.bornem.be.

De kinderarts
Iedere pasgeborene op de materniteit wordt
Tijdstippen van de maaltijden

onderzocht en gevolgd door een kinderarts.
De kinderarts onderzoekt jouw baby

De maaltijden worden rond onderstaande

minstens tweemaal:

tijdstippen geserveerd:

•

het eerste onderzoek: de dag van of na
de geboorte

 08:00u: ontbijt
 12:00u: middagmaal

•

het laatste onderzoek: de dag van
ontslag

 17:00u: avondmaal
Dit onderzoek vindt plaats in de kamer zelf: je
Je kan een maaltijd bestellen voor jouw

kan het dus van kortbij volgen!

partner bij de voedingsassistente. Onze
diëtisten zorgen indien nodig voor een
aangepast dieet. Prijzen vind je terug op
onze website (overzicht prijzen,
producten en diensten).

14

Vaak heb je heel wat vragen
voor jouw gynaecoloog of
kinderarts. Hou daarom een
vragenlijstje bij.

Verzorging van de mama

Jouw baby verzorgen betekent natuurlijk
meer dan hem of haar voeding geven en

De vroedvrouw komt je enkele malen per dag

wassen. Het betekent ook jouw baby liefde

verzorgen. Wat houdt deze verzorging in?

geven en er dag en nacht voor instaan. Wij
trachten je hierin te begeleiden. Maar dat is

•

vulvaspoeling: de vulvastreek wordt

niet altijd even gemakkelijk. Iedere baby is

uitwendig gespoeld met lauw water. De

uniek! De baby blijft dag en nacht op jouw

bedoeling is een goede hygiëne te waar-

kamer. Het is daarom belangrijk dat je je baby

borgen. Deze verzorging is niet pijnlijk,

leert kennen en bepaalt hoe je, als ouders,

integendeel: ze geeft je opnieuw een fris

ermee omgaat.

en aangenaam gevoel
•

Hulp bij jouw dagelijks toilet zolang je dit

De baby blijft dag en nacht op jouw kamer.

niet zelfstandig kan
•

Tijdens de verzorging zal de vroedvrouw
je nakijken: de stand van de baarmoeder,

Babyvoeding

het bloedverlies, de knip, …
•

het bevragen van pijn

Heb je al een keuze gemaakt tussen borst-

•

individueel aangepaste zorgen

voeding en flesvoeding?
Het is niet onze bedoeling om in deze
brochure de voor- en nadelen van beide

Verzorging van de baby

mogelijkheden op te sommen (die info krijg
je tijdens de infoavonden), noch om je ervan

De verzorging van de baby vormt wellicht het

te overtuigen welke keuze de beste is. Dat

belangrijkste onderdeel van jouw verblijf op

bepaal je zelf!

de materniteit. De vroedvrouw helpt je met
het eerste babybadje, de verzorging en de

Wij vinden het wel belangrijk dat je er rustig

voeding van jouw baby.

over nadenkt en samen met jouw partner
beslist of je voor borstvoeding of voor fles-

Tegen de tijd dat je naar huis gaat, moet je

voeding kiest. Welke keuze je ook maakt:

zelfstandig kunnen instaan voor het verzorgen

we helpen je tijdens jouw verblijf op de

van jouw baby. Tracht daarom tijdens jouw

materniteit graag bij de babyvoeding. Wens

verblijf zoveel mogelijk informatie en ervaring

je borstvoeding te geven, breng dan een

op te doen.

borstvoedingskussen mee.

Dit geldt niet alleen voor de mama, maar ook

De dag van ontslag krijg je ook uitleg over het

voor de partner! Op ieder moment is er een

bereiden van flesvoeding.

vroedvrouw die je graag hierbij helpt.
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N*-dienst

 haal alle overbodige spullen uit de
wieg of het bedje (pluchen knuffel-

Baby’s met speciale zorgen, zoals een laag

dieren, voorwerpen waarmee hij zijn

geboortegewicht of vroeggeboorte, verblijven

gezicht kan bedekken, …)

op de N*-dienst.

 reisbedjes en draagwiegjes zijn geen
veilige slaapplaats,

Je mag jouw baby onbeperkt bezoeken. Per
voedingsmoment mag iemand anders met jou

 een veilige slaaphouding: leg jouw

of jouw partner komen kijken. Na afspraak

kindje steeds op zijn rug tenzij jouw

mag een broertje of zusje ook éénmaal per

arts om medische redenen een andere

dag komen kijken (10 minuutjes) als hij/zij niet

houding aanraadt.

ziek of verkouden is.
•

veilig toedekken, bij een veilige kamer-

Je wordt zoveel als mogelijk betrokken bij de

temperatuur. Zorg ervoor dat jouw kindje

verzorging van de baby. De baby verblijft op

het niet te koud of te warm heeft om

de afdeling onder toezicht van de kinderarts,

te slapen. Voor kinderen jonger dan 8

die je regelmatig inlicht over de toestand van

weken mag de kamertemperatuur nooit

jouw kindje.

meer dan 20° C bedragen. Na de leeftijd
van 8 weken mag de kamertemperatuur
nooit meer dan 18° C bedragen. Dek jouw
baby lichtjes toe. Een laken en een deken

Richtlijnen ter preventie van wiegendood
•

aangepast aan de grootte van je kind

Een veilige slaapomgeving is belangrijk.

zijn voldoende. Ook een goed passende

Leg jouw baby te slapen op een stevige

trappelzak is geschikt. Gebruik liefst geen

matras, zonder hoofdkussen.
•

Voorkom het gevaar voor ophanging of
verstikking door de volgende regels te

donsdeken en geen bedomrander.
•

jouw kindje.

volgen:
 gebruik een matras die aangepast is

•

•

hoestsiroop of kalmerende middelen.

 z org dat alle stoffen bekleding rond

b
 edspijlen mogen niet meer dan 8 cm
van elkaar staan
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Geef jouw kindje nooit een geneesmiddel
zonder doktersvoorschrift, ook geen

matras en bedrand gekneld kan raken

het bedje stevig vastzit

Zorg voor voldoende verluchting in de
kinderkamer.

aan de afmetingen van het wiegje of
bedje, zodat de baby niet tussen de

Laat niemand roken in het bijzijn van

•

Gebruik zelf nooit medicatie zonder
doktersvoorschrift wanneer je borstvoeding geeft.

•

Respecteer het slaapritme van jouw
kindje en zorg dat het voldoende slaap
krijgt.

•

Wees waakzaam. Heeft jouw baby
gehuild vooraleer hij in slaap viel, ga dan
kijken of alles goed gaat.

Als je één van de volgende signalen ziet,
raadpleeg dan meteen een arts:
•

jouw baby is nog geen zes maanden oud
en heeft meer dan 38° C of minder dan
36° C zonder aanwijsbare reden

•

jouw baby vertoont een recente
gedragsverandering: hij is ongewoon
kalm of opgewonden

•

jouw baby kreunt terwijl hij slaapt en
terwijl hij wakker is

•

jouw baby geeft over of wil niet eten

•

jouw baby heeft ademlast

Raadpleeg ook jouw arts als jouw baby:
•

ongewoon bleek ziet

•

ongewoon veel zweet tijdens zijn slaap
(zijn kleertjes zijn doorweekt), zonder
aanwijsbare reden

•

luidruchtig ademt of snurkt, zonder een
infectieziekte te hebben
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Verblijfsduur en ontslag

Verzorging na ontslag

De gemiddelde verblijfsduur op

Je kan aansluitend aan jouw ontslag beroep

materniteit bedraagt 3 dagen voor

doen op een zelfstandige vroedvrouw voor

een gewone bevalling en 5 dagen

verdere verzorging thuis, zowel voor jou als

voor een keizersnede. De duur van

voor jouw baby. Een overzicht van beschik-

deze periode is echter individueel

bare vroedvrouwen vind je via www.vbov.be.

verschillend en wordt bepaald in
overleg met jouw gynaecoloog en

De vroedvrouw zal je helpen met de verzor-

kinderarts.

ging van jouw baby (wegen, hulp bij het babybadje, kleurtje opvolgen, navelverzorging, ...)

Samen met de verantwoordelijke

en jezelf (verzorging van jouw knip, keizer-

van de afdeling zullen zij met jou

snede, ...). Zij geeft advies in verband met de

de dag van ontslag bespreken en

voeding. Zowel bij flesvoeding als bij borst-

regelen.

voeding zal zij jouw vragen beantwoorden.
Deze zorgverlening wordt volledig terugbetaald via de mutualiteit; je betaalt enkel
de verplaatsingskosten.
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Dienstverlening

Pre- en postnatale kine

Vooral tijdens de eerste levensjaren ben je,
als ouders, dikwijls erg bekommerd om de

Je kan individueel pre- en postnatale

gezondheid en de ontwikkeling van jouw

oefeningen volgen in het ziekenhuis. Als je

kind(eren). Gelukkig sta je niet alleen voor deze

prenatale oefeningen wil volgen, neem dan

opdracht. Andere personen en instellingen zijn

rond de twintigste zwangerschapsweek

- samen met jou - begaan om het welzijn van

telefonisch contact op met de dienst kine-

jouw kindje. Kind & Gezin is er één van.

sitherapie via 03 890 16 40.
Kind en Gezin zal na de geboorte zelf contact
De postnatale kine kan reeds op de materniteit

met jullie opnemen om de verdere opvolging

gestart worden. Een kinesiste zal tijdens jouw

te bespreken. Uiteraard is deze begeleiding

verblijf langskomen en een oefenschema voor-

niet verplicht. Indien je voor de verdere

stellen waar je onmiddellijk mee kan starten.

opvolging van de baby enkel jouw eigen
kinderarts verkiest, kan dit gerust. Aan jou
de keuze!

Sociale dienst
Voor meer info: www.kindengezin.be
Je kan beroep doen op de sociale dienst van ons
ziekenhuis als je dit wenst. De maatschappelijk
assistente of sociaal verpleegkundige kan je
helpen bij allerlei problemen, zoals het in orde
brengen van administratieve formaliteiten, het
regelen van hulp bij ontslag, …

Kind & Gezin
Kind & Gezin is een overheidsinstelling die tot
taak heeft het welzijn van het jonge kind in
Vlaanderen te behartigen. Hun diensten zijn
kosteloos. Kinderen opvoeden en grootbrengen is niet altijd eenvoudig en vereist een
grote inzet en verantwoordelijkheidszin.
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Financiële lasten voor
de patiënt bij een
ziekenhuisopname
Voor alle informatie over de financiële aspecten van jouw verblijf verwijzen
we naar de opnameverklaring en het overzicht met de actuele prijzen van
de meest gevraagde producten en diensten in AZ Rivierenland.
Je vindt deze documenten ook digitaal op www.azrivierenland.be
 ik word opgenomen  wat kost mijn opname?

13

Evaluatieformulier
Na een verblijf van enkele dagen op onze materniteit heb je heel wat
ervaringen opgedaan. Wij hechten veel belang aan jouw indrukken en
bedenkingen: ze kunnen ons helpen onze manier van werken en onze
organisatie te beoordelen en zo nodig aan te passen en te verbeteren.
Daarom ontvang je na het ontslag een evaluatieformulier per mail. We
vragen je graag om dit formulier in te vullen. Jouw informatie zal discreet
en vertrouwelijk verwerkt worden.
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Contactgegevens

Gynaecologen

Vroedvrouwen
(dag en nacht bereikbaar)

Campus Rumst

Tel: 03 890 16 55

dr. L. Hellemans
dr. P. Lebrun
dr. O. Najim

Consultatie vroedvrouw en
lactatiekundige IBCLC

Campus Bornem
dr. L. Hellemans

Vroedvrouwen

dr. G. Janssens

Anne De Bruyn (campus Bornem)

dr. O. Najim

Tel: 03 890 17 27

dr. A. Spaepen
dr. M. Stevens

Lactatiekundigen

dr. V. Van Dijl

Gisèle Dedecker

dr. L. Van Hoorick

Magda Lukasik

dr. F. Vermeersch

Tel: 03 890 13 94

Campus Willebroek
dr. P. Lebrun
dr. O. Najim
dr. L. van Hoorick
Kinderartsen
Campus Rumst & Willebroek
dr. I. Boone
dr. M. Van Goethem

OPGELET
Onze materniteit bevindt zich
op campus Bornem

Campus Bornem
dr. E. Clauwaert
dr. K. Nieuwinckel
dr. M. Vaerenberg
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Bij jouw vertrek naar huis
wensen wij je een spoedig
herstel toe en héél veel geluk
met jouw baby! Tot ziens!
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CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)
03 880 91 90 (afspraken)

CAMPUS BORNEM
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK
Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11
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