
Materniteit

Welkom op onze dienst
materniteit



2

Welkom!
Van harte gefeliciteerd met je 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 je 
gynaecoloog of 1 van onze vroedvrouwen aan.

Wij wensen je nog een fijne zwangerschap en 
een vlotte bevalling toe.

Volg onze
instagrampagina!

materniteit_bornem
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1 Voorstelling van onze 
materniteit

Onze materniteit bestaat uit het verlos-
kwartier, de N*-dienst en de post-
partumafdeling, en bevindt zich op de 
eerste verdieping. De dienst staat onder 
leiding van hoofdvroedvrouw Marijke 
D’Hanens en adjunct hoofdvroedvrouw 
Vanessa Van der Jeught.

Het verloskwartier

Ons verlosblok bestaat uit vier ruime 
bevallingskamers: klaproos, blauwe regen, 
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.

De postpartumafdeling

Dit is de hospitalisatieafdeling waar je 
verblijft na de bevalling. Je hebt de keuze  
tussen een éénpersoonskamer, een twee- 
persoonskamer of een luxekamer.

De N*-dienst

Dit is de afdeling waar je baby opgenomen 
wordt indien hij/zij speciale verzorging nodig 
heeft (bijvoorbeeld bij vroeggeboorte).
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Om kennis te maken met onze afdeling 
materniteit organiseren we rondleidingen en 
infomomenten.

Een afspraak inplannen voor een rondleiding 
of infomoment kan via ons patiëntenportaal 
https://portaal.azr.be of tijdens de kantoor-
uren telefonisch via 03 890 17 27.

Rondleidingen

Je kan je inschrijven voor een rondleiding op 
onze materniteit. Deze rondleidingen worden 
telkens georganiseerd op maandagavond. 

Je hebt hierbij de keuze tussen 2 momenten:

• 19:00u tot 20:00u
• 20:15u tot 21:15u

Via de website van het ziekenhuis  
www.azrivierenland.be kan je een uitgebreide 
infosessie bekijken. 
 
Er komen 5 thema’s aan bod:
• arbeid
• bevalling
• de pasgeborene en postpartum
• de voeding van de baby
• een rondleiding op onze materniteit

Infomomenten

Tijdens het infomoment geven we je alle 
informatie over je zwangerschap en geven we 
antwoord op al je vragen. 

We maken eveneens je dossier op. Zo 
bereiden we ons samen voor op de komst van 
jullie kindje.

Het infomoment wordt best gepland rond 
20 weken zwangerschap.

2

Infomoment en rondleiding 
op onze materniteit
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Voor jezelf:
  monitorriemen (indien je deze al 

gekregen hebt tijdens een prenatale 
consultatie)

  een kort nachtkleed of T-shirt  
voor de bevalling

  gemakkelijk zittende kledij

  ruimzittend ondergoed

  B.H.’s: zorg voor een aangepaste 
voedingsbeha indien je borst- 
voeding geeft

  pantoffels

  voldoende handdoeken en  
washandjes

  persoonlijk toiletgerief

  kersenpitkussentje / borstvoedings-
kussen (positioneringskussen)

Voor de baby:
  voldoende handdoeken en washandjes

  voldoende kleertjes, pyjama’s, sokjes, 
body’s (voor elke dag 1 + wat reserve)

 tetradoeken

  slabbetjes

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 / muts
  reiswieg of maxi-cosi

3

Wat heb je nodig tijdens
je verblijf?
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Wanneer meld je je voor opname?

• bij verlies van vruchtwater
• bij regelmatige, pijnlijke contracties 

(weeën) om de 5 minuten
• bij vaginaal bloedverlies
• bij verminderde kindsbewegingen
• bij meer dan 38° C koorts
• op aanraden van je arts

Waar meld je je voor opname?

• overdag (tussen 06.45u en 20.30u): 
Je komt binnen via de hoofdingang en je 
meldt je rechtstreeks aan op de dienst 
materniteit (eerste verdieping - route 
230). 

• ‘s nachts (tussen 20.30u en 06.45u): 
Je komt binnen via de spoedgevallen-
dienst, die je vervolgens naar onze dienst 
materniteit doorverwijst. Een vroed-
vrouw staat dan klaar om je verder te 
helpen.

Wat breng je mee bij opname?

• identiteitskaart van de mama
• bloedgroepkaart van de mama
• moederboekje (breng dit altijd mee!)
• het ingevuld patiëntenboekje  

verloskunde.

4

Opname op onze 
materniteit

Indien je iets abnormaal 
voelt of je maakt je 
zorgen, contacteer dan je 
arts of de consultatie-
vroedvrouw via het 
nummer 03 890 17 27 
(of 03 890 16 55 buiten 
de kantooruren).
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Wanneer je je aanmeldt op de materniteit  
om te bevallen, wordt je naar het verlos-
kwartier gebracht. Daar zal de vroedvrouw je 
dossier opstellen, je onderzoeken en verslag 
uitbrengen aan de arts. 

De vroedvrouw zal de vorderingen van 
de arbeid evalueren door een inwendig 
onderzoek, het beluisteren van de harttonen 
van de baby en het registreren van de 
weeën. Zij zal aan de hand hiervan de beste 
begeleiding opstellen. Gedurende de arbeid 
kan je gebruik maken van de relaxzetel, de 
liaan, de bal of het bad.

5 Proces van arbeid en
bevalling

Op het verloskwartier is er geen bezoek 
mogelijk. Indien er geen partner bij de arbeid en 
bevalling aanwezig kan zijn mag je - in overleg 
met je arts - een andere vertrouwenspersoon 
meebrengen om je te ondersteunen.

Na de geboorte van de baby wordt er een 
minuut gewacht voor de baby wordt afgena-
veld. Als jij en de baby OK zijn, blijven jullie na 
de bevalling een uur samen, huid op huid.

Na de bevalling mag je in bad en kan je zalig 
nagenieten. Na verzorging van mama en kind 
word je naar de kamer op de postpartum- 
afdeling gebracht, waar je verblijft tot na 
ontslag.
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Pijnbestrijding zonder geneesmiddelen

Een spontane arbeid is het gevolg van de 
productie van oxytocine. Deze stof zorgt voor 
het samentrekken van de baarmoeder, wat op 
zijn beurt zorgt voor het ontsluiten of openen 
van de baarmoederhals. Ondertussen maakt 
het lichaam ook endorfines aan: endorfine is 
een morfineachtige stof die de pijnintensiteit 
vermindert. Je lichaam zorgt dus zelf voor een 
zekere mate van pijnbestrijding.

Elke arbeid gaat gepaard met pijn. Belangrijk 
is wat je met deze pijn doet. Je kan de pijn 
proberen op te vangen door een bewuste 
ademhaling, door rugmassage of door een 
bepaalde houding te kiezen. Ook een warm 
bad kan ontspannend werken. Durf creatief 
te zijn bij het zoeken van de beste methode 
en vraag raad aan de vroedvrouw.

Pijnbestrijding met epidurale verdoving

Soms wordt er gekozen voor een epidurale 
verdoving:

• als om een medische reden de bevalling 
ingeleid moet worden, de weeën 
knap lastig zijn en er nog maar weinig 
ontsluiting is.

• als je zonder pijn de weeën wil opvangen 
en bevallen

Bij een epidurale verdoving wordt door 
de anesthesist een fijn plastic buisje in de 
rug geplaatst, waarlangs pijnverdovende 
medicatie wordt toegediend. Het buisje is 
verbonden met een continu pompsysteem. 
De epidurale katheter blijft ter plaatse tot na 
de bevalling.

6 Pijn en relaxatie

Vanaf het plaatsen van de 
epidurale verdoving worden de 
harttonen van de baby voort-
durend gecontroleerd door 
middel van een monitor. 
Hou er rekening mee dat je 
bewegingsvrijheid beperkt is 
(omwille van het infuus en de 
epidurale pomp).
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Geplande keizersnede

Wanneer het risico bij een vaginale bevalling 
te groot is voor je of je baby zal de gynaeco-
loog beslissen om je met een keizersnede te 
laten bevallen. 

De voorbereiding gebeurt op de consultatie 
van de vroedvrouw: zij maakt je dossier op, 
monitort je baby, scheert je en geeft nog 
praktische informatie.

Op de afgesproken dag kom je samen met je 
partner naar de materniteit. Terwijl je op het 
operatiekwartier wordt voorbereid (plaatsen 
van epidurale verdoving, infuus, …) wacht 
je partner ongeveer een half uurtje op de 
kamer. Samen met de kinderarts en vroed-
vrouw kan je partner bij je zijn als de baby 
geboren wordt.

Na de geboorte wordt er een minuut gewacht 
voor de baby afgenaveld wordt. 

De kinderarts controleert het welzijn van je 
kersverse baby. Als jij en de baby OK zijn, 
blijven jullie na de operatie samen in het 
operatiekwartier en de ontwaakkamer. 

Ongeplande keizersnede

Soms zal de gynaecoloog voor  
de veiligheid van de mama of de  
baby pas tijdens de arbeid of  
bevalling de beslissing tot keizersnede  
nemen.

Dit kan zijn omdat:

• de ontsluiting niet vordert 
• het hoofdje van de baby onvoldoende in 

het bekken zakt
• de harttonen van de baby langdurig 

ernstig afwijken
• een ander acuut probleem zich voordoet

7 Bevallen met een 
keizersnede
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Voor je verblijf op de kraamafdeling kan je kiezen tussen een één-, een tweepersoons- 
kamer of een luxekamer. De kamerkeuze heeft geen invloed op je 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, microgolfoven, een kluisje en een koel-
kastje.

8 Jouw kamer op de 
postpartumafdeling

Het verblijf op een 
éénpersoonskamer 
of een luxekamer kan 
aanleiding geven tot
supplement op het 
doktersereloon van 
maximum 200%.
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Geboorteaangifte
 
De geboorte van je kindje moet aangegeven 
worden bij de burgerlijke stand van de 
gemeente Bornem en dit binnen de 15 dagen 
volgend op de geboorte (zaterdag, zondag en 
wettelijke feestdagen inbegrepen). Hiervoor 
moet je online een afspraak maken bij de 
gemeente Bornem. De vroedvrouw zal je de 
nodige informatie bezorgen.

Op de dienst burgerlijke stand van de 
gemeente Bornem kan je al tijdens de  
zwangerschap terecht voor specifieke vragen, 
zoals vragen over de familienaam van het 
kind. Meer informatie vind je op de website 
van de gemeente Bornem: www.bornem.be.

Tijdstippen van de maaltijden

De maaltijden worden rond onderstaande 
tijdstippen geserveerd:

 08:30u: ontbijt
 12:00u: middagmaal
 17:30u: avondmaal

Je kan een maaltijd bestellen voor je 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).

Bezoekuren

Tijdens de COVID-pandemie was bezoek in de 
materniteit sterk teruggeschroefd en zowel 
de vroedvrouwen als de mama’s hebben er 
de voordelen van gemerkt. Er was meer rust 
in de materniteit, meer tijd om de baby te 
leren kennen, meer ruimte voor zaken die 
aandacht moeten krijgen. 
Op basis van deze ervaringen is een nieuwe 
bezoekregeling uitgewerkt voor materniteit 
en couveuseafdeling:
• partners en broers en zussen van de 

baby zijn altijd welkom
• maximum 2 bijkomende bezoekers per 

dag op de kamer
• hou het bezoek niet te lang: maximum 

1 uur
• bezoekuur van 14:30u tot 17:30u

  9 En wat na de geboorte?

Vaak heb je heel wat vragen voor 

je gynaecoloog of kinderarts. 

Hou daarom een vragenlijstje bij.
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Toezicht van de artsen

De gynaecoloog
De gynaecoloog komt je tijdens je verblijf op 
de materniteit geregeld bezoeken.

De kinderarts
Iedere pasgeborene op de materniteit wordt 
onderzocht en gevolgd door een kinderarts.
De kinderarts onderzoekt je baby minstens 
tweemaal:
• het eerste onderzoek: de dag van of na 

de geboorte
• het laatste onderzoek: de dag van 

ontslag

Dit onderzoek vindt plaats in de kamer zelf: je 
kan het dus van kortbij volgen!

Verzorging van de mama
 
De vroedvrouw komt je verzorgen. Wat houdt 
deze verzorging in?

• vulvaspoeling: de vulvastreek wordt 
uitwendig gespoeld met lauw water. De 
bedoeling is een goede hygiëne te waar-
borgen. Deze verzorging is niet pijnlijk, 
integendeel: ze geeft je opnieuw een fris 
en aangenaam gevoel

• hulp bij je dagelijks toilet zolang je dit 
niet zelfstandig kan

• tijdens de verzorging zal de vroedvrouw 
je nakijken: de stand van de baarmoeder, 
het bloedverlies, de knip, …

• het bevragen van pijn
• individueel aangepaste zorgen

Verzorging van de baby

De verzorging van de baby vormt wellicht 
het belangrijkste onderdeel van je verblijf op 
de materniteit. De vroedvrouw helpt je met 
het eerste babybadje, de verzorging en de 
voeding van je baby.

Tegen de tijd dat je naar huis gaat, moet je 
zelfstandig kunnen instaan voor het verzorgen 
van je baby. Tracht daarom tijdens je verblijf 
zoveel mogelijk informatie en ervaring op te 
doen. 

Dit geldt niet alleen voor de mama, maar ook 
voor de partner! Op ieder moment is er een 
vroedvrouw die je graag hierbij helpt. Je baby 
verzorgen betekent natuurlijk meer dan hem 
of haar voeding geven en wassen. 
Het betekent ook je baby liefde geven en er 
dag en nacht voor instaan. Wij trachten je 
hierin te begeleiden. Maar dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Iedere baby is uniek! De 
baby blijft dag en nacht op je kamer. Het is 
daarom belangrijk dat je je baby leert kennen 
en bepaalt hoe je, als ouders, ermee omgaat. 
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Babyvoeding

Heb je al een keuze gemaakt tussen borstvoeding en flesvoeding?
Het is niet onze bedoeling om in deze brochure de voor- en nadelen van beide mogelijkheden op 
te sommen, noch om je ervan te overtuigen welke keuze de beste is. Dat bepaal je zelf!

Wij vinden het wel belangrijk dat je er rustig over nadenkt en samen met je partner beslist of je 
voor borstvoeding of voor flesvoeding kiest. Welke keuze je ook maakt: we helpen je tijdens je 
verblijf op de materniteit graag bij de babyvoeding. 

Borstvoeding 
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. Via de infomomenten worden de zwangeren voorgelicht over de voordelen en de praktijk bij 
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.

5. Er wordt aan de mama uitgelegd hoe ze haar baby kan aanleggen. Wanneer de baby niet aan 
de borst kan drinken, wordt aan de mama geleerd hoe ze voor de melkproductie kan zorgen 
door te kolven.

6. Er wordt aan de baby geen andere voeding gegeven dan borstvoeding tenzij op medische 
indicatie.

7. De mama en haar baby mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven (rooming-in).

8. We streven naar borstvoeding geven op verzoek van de baby.
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9. We gebruiken de fopspeen niet om een borstvoeding uit te stellen of over te slaan.

10. Na het ziekenhuisontslag wordt de mama doorverwezen naar een zelfstandige vroed-
vrouw voor verdere opvolging.

Kies je voor borstvoeding, breng dan een borstvoedingskussen mee naar de materniteit.

Flesvoeding 
Aangepaste flesvoeding bevat alle nodige voedingsstoffen voor de normale groei en ontwikke-
ling van je baby. Op de materniteit wordt een voeding voor je baby opgestart in overleg met de 
kinderarts.

Als je vertrekt uit de materniteit, krijg je een doos melkpoeder mee naar huis. Zorg vooraf thuis 
voor flessenwater met de vermelding “geschikt voor de bereiding van babyvoeding”. Je kan een 
(gesteriliseerd) flesje meebrengen naar de materniteit om te proberen of de baby vlot drinkt 
met de fles die je koos.
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N*-dienst

Baby’s met speciale zorgen, zoals een laag 
geboortegewicht of vroeggeboorte, verblijven 
op de N*-dienst.

Je mag je baby onbeperkt bezoeken. 
Na afspraak mag een broertje of zusje ook 
éénmaal per dag komen kijken (10 minuutjes) 
als hij/zij niet ziek of verkouden is.

Je wordt zoveel als mogelijk betrokken bij de 
verzorging van de baby. De baby verblijft op 
de afdeling onder toezicht van de kinderarts, 
die je regelmatig inlicht over de toestand van 
je kindje.

Slapen

Met deze aanbevelingen om je kind veilig
te laten slapen verminder je het risico op
wiegendood en ongevallen tijdens de slaap
aanzienlijk.

• Leg je baby altijd op de rug te slapen. 

• Zorg voor een rookvrije omgeving. 

• Blijf in de buurt en kijk, luister en voel 
regelmatig. 

• Kies voor een veilig kinderbed en bedma-
teriaal. 

• Zorg ervoor dat je kindje niet te warm  
krijgt. 

• Ga voorzichtig om met (slaapverwek-
kende) geneesmiddelen. 

• Zorg voor rust en regelmaat.

Uitgebreide informatie over deze 7 preventie-
maatregelen tegen wiegendood vind je op de 
website van Kind & Gezin.

Verblijfsduur en ontslag

De gemiddelde verblijfsduur op materniteit
bedraagt 3 nachten voor een gewone
bevalling en 5 nachten voor een keizersnede. 
De duur van deze periode kan individueel 
aangepast worden in samenspraak met de 
gynaecoloog en de kinderarts.

Verzorging na ontslag

Je kan aansluitend aan je ontslag beroep doen 
op een zelfstandige vroedvrouw voor verdere 
verzorging thuis, zowel voor jou als voor je 
baby. Een overzicht van beschikbare vroed-
vrouwen vind je via www.vbov.be.

De vroedvrouw zal je helpen met de verzorging 
van je baby (wegen, hulp bij het babybadje, 
kleurt opvolgen, navelverzorging, afnemen van 
de hielprik, ...) en jezelf (verzorging van je knip, 
keizersnede, opvolging bloeddruk, ...). Zij geeft 
advies in verband met de voeding. Zowel bij 
flesvoeding als bij borstvoeding zal zij je vragen 
beantwoorden.

Deze zorgverlening wordt volledig terug-
betaald via de mutualiteit; je betaalt enkel
de verplaatsingskosten.

  B.H.’s: zorg voor een aangepaste 
voedingsbeha indien je borst- 
voeding geeft
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Pre- en postnatale kine

Je hebt recht op terugbetaling van 9 beurten
perinatale kinesitherapie. Je kan deze
spreiden voor en na de bevalling.

Je kan individueel pre- en postnatale
oefeningen volgen in het ziekenhuis. Als je
prenatale oefeningen wil volgen, neem dan
rond de twintigste zwangerschapsweek
telefonisch contact op met kinesitherapeut
via 03 860 38 56.

De postnatale kine kan reeds op de materniteit 
gestart worden. Een kinesiste zal tijdens je 
verblijf langskomen en een oefenschema voor-
stellen waar je onmiddellijk mee kan starten.

Sociale dienst

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 

  B.H.’s: zorg voor een aangepaste 
voedingsbeha indien je borst- 
voeding geeft

11 Dienstverlening
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kosteloos. Kinderen opvoeden en groot-
brengen is niet altijd eenvoudig en vereist 
een grote inzet en verantwoordelijkheidszin.
Vooral tijdens de eerste levensjaren ben 
je, als ouders, dikwijls erg bekommerd om 
de gezondheid en de ontwikkeling van je 
kind(eren). Gelukkig sta je niet alleen voor deze 
opdracht. Andere personen en instellingen zijn 
- samen met jou - begaan om het welzijn van 
je kindje. Kind & Gezin is er één van.

Kind en Gezin zal na de geboorte zelf contact 
met jullie opnemen om de verdere opvolging 
te bespreken. Uiteraard is deze begeleiding 
niet verplicht. Indien je voor de verdere 
opvolging van de baby enkel je eigen kinder-
arts verkiest, kan dit gerust. Aan jou  
de keuze!

Voor meer info: www.kindengezin.be

Psychische begeleiding

Een baby is een bijzondere, intense gebeur-
tenis en kan gepaard gaan met uiteenlopende
gevoelens en gedachten. Niet elke ouder
zweeft meteen op een roze wolk, zoals het
cliché voorschrijft. De roze wolk blijkt dan
eerder een broze wolk te zijn.

Het merendeel van de mama’s krijgt de
eerste dagen na de bevalling te kampen
met babyblues. Dit is een normaal proces.
De babyblues worden veroorzaakt door
hormonale veranderingen in je lichaam en
kunnen zorgen voor neerslachtige, angstige
en onzekere gevoelens.

Je kan beroep doen op onze psycholoog als
je dit wenst. Dit kan vanaf het moment van
de kinderwens tot na de geboorte. Dina Van
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Regenmortel is als psycholoog-seksuoloog
verbonden aan onze materniteit en 
gespecialiseerd in peri- en postnataal 
psychisch welzijn.

Dina Van Regenmortel
03 890 59 43
dina.van.regenmortel@azr.be

Tabakoloog

Geef je kindje een rookvrije start!
Je stopt het beste met roken vanaf je kinder-
wens, maar op elk moment van de zwanger-
schap heeft rookstop een positieve impact.
Ook als partner kan je iets doen: stop samen
met roken, dat is voor allebei gemakkelijker
en je vermijdt blootstelling aan passief roken!
Een tabakoloog kan je helpen een individueel
rookstopplan op te stellen.

Eva De Bisschop
Klinisch psycholoog en tabakoloog
03 890 59 35
eva.de.bisschop@azr.be

Kraamzorg

Gedurende de eerste 2 à 3 maanden na
ontslag van mama en baby uit het ziekenhuis
kunnen kraamverzorgenden het gezin op een
praktische manier ondersteunen. Ze nemen
enkele dagelijkse lichte huishoudelijke taken
op zich, zoals boodschappen doen, koken, ...
Ze geven daarnaast ook aandacht aan de
andere kinderen en helpen, begeleiden en
stimuleren de ouders bij de verzorging van
de pasgeborene. Kortom, ze springen in waar
nodig.

De prijs voor deze kraamzorg wordt berekend
op basis van het inkomen van het gezin, maar
de meeste mutualiteiten en hospitalisatiever-
zekeringen komen tussen.

Als je gebruik wil maken van thuiszorg-
diensten is het een goed idee de tijdig tijdens 
de zwangerschap aan te melden en de 
precieze modaliteiten na te vragen.
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Voor alle informatie over de financiële aspecten van je 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?

12

13

Financiële lasten voor 
de patiënt bij een 
ziekenhuisopname

Evaluatieformulier
Na een verblijf van enkele dagen op onze materniteit heb je heel wat  
ervaringen opgedaan. Wij hechten veel belang aan je 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. We vragen je 
graag om dit formulier in te vullen. Je informatie zal discreet en 
vertrouwelijk verwerkt worden.
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Gynaecologen
Tel.: 03 880 90 11

campus Rumst
dr. Luc Hellemans
dr. Omar Najim
dr. Leen Verbeeck

campus Bornem
dr. Luc Hellemans
dr. Greet Janssens
dr. Omar Najim
dr. Annemie Spaepen
dr. Valeria Van Dijl
dr. Leen Van Hoorick
dr. Leen Verbeeck
dr. Frank Vermeersch

campus Willebroek
dr. Omar Najim
dr. Leen van Hoorick

Kinderartsen
Tel.: 03 880 90 11

campus Rumst
dr. Isabelle. Boone
dr. Mieke Van Goethem

campus Bornem
dr. Elke Clauwaert
dr. Katrien Nieuwinckel
dr. Mieke Van Goethem

Vroedvrouwen
(dag en nacht bereikbaar)
Tel: 03 890 16 55 
hoofdvroedvrouw: Marijke D’Hanens
ajunct hoofdvroedvrouw: Vanessa Van der Jeught

Consultatie vroedvrouw 
Tel.: 03 890 17 27
Katleen Claessens
Anne De bruyn
Hilde Roscam
Tie Stassijns
Karina Verstraeten

Lactatiekundigen
Tel: 03 890 13 94 
Gisèle Dedecker
Magda Lukasik

14 Contactgegevens

OPGELET

Je kan voor of na je bevalling 
steeds terecht bij onze artsen 

op de 3 campussen.

De materniteit bevindt zich
op campus Bornem.
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Bij je vertrek naar huis wensen 
wij je een spoedig herstel toe 

en héél veel geluk met je 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 


