


Rondleiding en borstvoedingsavond
Opname
Epidurale verdoving
Arbeid en bevalling
Keizersnede
Voeding
Eerste onderzoek
Neonatologie
Verzorging van moeder en kind
Opvolging na thuiskomst
 Sociale dienst



Rondleiding door vroedvrouw

• Kleine groepjes

• Arbeids- en verloskamer, materniteit 
en neonatologie

• Maandelijks op maandagavond

• 17.30u – 18.30u – 19.30 – 20.30u 

• Inschrijven via afsprakenlijn: 
03/380.20.30

• Tijdelijk geannuleerd 

Borstvoedingsavond door 
lactatiekundige

• Kleine groepjes

• Vergaderzaal 3e verdieping

• Elke eerste maandagavond van de 
maand

• 18u – 20u

• Inschrijven via afsprakenlijn 
03/380.20.30

• Via skype 



Dr. Caris Dr. Jankie Dr. van Groenendael

Dr. Christiaensen Dr. Kegelaers



Marijke Heymans 

Op weekdagen telefonisch bereikbaar
tussen 09.00u en 15.00u 

03/380.22.70



 Wanneer
• Gebroken vliezen

• Contracties 

• Bloedverlies

• Minder kindsbewegingen

• Ongerustheid

Telefoonnummer verloskamer: 03/380.22.35

• Overdag via hoofdingang (7.00u – 20u)

• ‘s Nachts via spoedgevallen (20u – 7.00u)

Laat u steeds eerst inschrijven aan één van deze balies









 Meebrengen

• Moederboekje en ingevuld anamneseformulier

• Kraamboekje 

• Comfortabele kledij en een paar warme sokken

• Fototoestel

• CTG - banden

• Kersenpitkussentje

• Eventueel CD met rustgevende muziek

• Druivensuiker – Aquarius

• …



 2e verdieping route E299

 Gelieve u aan te melden aan de parlofoon van het verloskwartier





 30 minuten monitoring

 Vaginaal onderzoek

 Plaatsen catheter



 Het bad

 De bal

 De epidurale verdoving

• Wordt geplaatst door anesthesist

• Effect van een epidurale verdoving

• Wie komt in aanmerking

• Contra – indicaties

Pré-operatieve raadpleging bij anesthesisten op maandagvoormiddag 

na telefonische afspraak via het nummer 03/380.24.99





 Wanneer verhuizen naar verloskamer

• Bij 10cm ontsluiting en voldoende indaling van  de baby

verstrijkingsfase ontsluitingsfase







 ‘Vis à tergo’ (= meeduwen door de vroedvrouw op de buik van 

de mama)

 Ventouse of zuiger

 Sectio of keizersnede

Indicaties:

• Niet vorderen van de uitdrijving

• Slechte foetale harttonen

• Niet vorderen van de ontsluiting



 Na geboorte van de baby

 Spontaan

 Papa mag indien mogelijk de navelstreng doorknippen



 Hechten van het eventuele scheurtje of knip

 Skin to skin 

 Eerste borstvoeding begeleiden 

 Opfrissen van de mama

Hierna verhuis van verloskwartier naar kraamafdeling



 Dag van te voren 

• Inschrijven aan de balie 

• Bloedafname + scheren + TED-kousen meten + 30 minuten CTG -monitoring 

+ afgeven  ingevuld anamneseformulier

 Dag van opname

• Inschrijven aan de balie

• Opname op de kraamafdeling + OK schortje  en TED – kousen aandoen + 

plaatsen infuus

















 1 persoonskamer
 1 persoon + douche + babybox + toilet + ijskast +     

uitklapbed voor partner

 2 persoonskamer
2 personen + gemeenschappelijke douche + gemeenschappelijk toilet + 

aparte babybox + ijskast

Alle kamers beschikken over draadloos internet









Bezoekuren op onze afdeling zijn  van 

14u tot 16u en van 18u tot 20u
• 1- persoonskamer: partner heeft geen bezoekuur

• 2- persoonskamer: partner dient de bezoekuren te respecteren

Vraag uw bezoekers om de uren te respecteren.

Mama en baby hebben voldoende rust nodig!



 Na bevalling: 3 nachten met baby

 Na keizersnede: 4 nachten met baby

 Mogelijkheid tot overnachting voor de partner 
Ontbijt inbegrepen

30€/overnachting

Graag aangepaste nachtkledij !

 Bedside briefing: overdracht van vroege naar late shift aan bed 
van de patiënt



 Voor mama: 
• Nachtkleding

• Makkelijke kledij voor overdag

• Voldoende  comfortabel zittend ondergoed

• Handdoeken , washandjes en toiletgerief

• Pantoffels of slippers

• Bij borstvoeding een borstvoedings-BH

• Bij flesvoeding een goed passende BH

 Voor de baby:
• Voldoende rompertjes en pyjama’s

• Handdoeken , tetradoeken en washandjes (voor elke dag proper)

• Slabben bij flesvoeding



 Voor mama: 
• Maandverband

• Borstcompressen

• Tepelzalf

• Pijnmedicatie

 Voor de baby:
• Pampers

• Pamperdoekjes

• Verzorgingsproducten

• Vitamine D

• Flesvoeding







Mama en baby blijven 
24/24u bij elkaar



 Dagelijkse controle van
• Bloedverlies

• Baarmoederhoogte

• Knip of scheurtje 

• Wondheling na keizersnede

 Bloedname
• Dag 2: controle tenzij Rhesus negatief (dan controle op dag 1 + 

toedienen anti – D gammaglobulines)

 Eventueel ijzer of bloed bij laag hemoglobinegehalte



 Babybadje 
 zelf voldoende handdoeken en washandjes voorzien

• ‘s Morgens voor de voeding

• Temperatuurcontrole 2x/ dag minimaal (tussen 36,5 en 37,5C)

• Gewicht : baby mag max. 10% van het geboortegewicht afvallen

 Hielprik 
• Tussen 72 uur en 96 uur na de geboorte 

• Stofwisselingsziekten opsporen









Enkel hoofd en stuit worden met zeep gewassen



Baby krijgt een oliebadje om uitdrogen van de tere babyhuid te voorkomen



Bij afdrogen ook aandacht voor goed afdrogen van de huidplooien





Dr. Wouters Dr.Claeys

Dr. Segers

Dr. De Moerloose

Dr. Elst



 Aanwezig bij :
• Keizersnede - afhankelijk van de reden

• Meconiaal vruchtwater

• Prematuriteit <37 weken

• Meerlingen

• Laag geschat geboortegewicht

• Op vraag van de gynaecoloog



 Voeding van de baby
• Borstvoeding

• Flesvoeding

 Eerste onderzoek pasgeborene

 De prematurenafdeling



 Bij keizersnede
• Vlak na geboorte op het operatiekwartier

 Bij vaginale bevalling
• Vlak na de geboorte indien de kinderarts aanwezig was bij de bevalling

• 1e dag postpartum

















Elke dag komt de kinderarts even bij u langs

 Volledig nazicht
dag van of na geboorte
dag van ontslag 

 Controle van: 
• Huidskleur

• Drinkgedrag

• Gewichtsevolutie

 Vragen?



 Voordelen voor de baby
• Licht verteerbaar

• Afweerstoffen

• Minder kans op koemelkeiwitallergie

• Hypo-allergisch

• Ontwikkeling kaak- en tongspieren

• Koesterend contact



 Voordelen voor de mama
• Minder kans op nabloedingen

• Sneller terug op oorspronkelijk gewicht

• Gevoel van voldoening

• Contact met kindje

• Goedkoop

• Juiste samenstelling en temperatuur



 Vaste uren

 6 of 8 voedingen per dag afhankelijk van het gewicht van uw 
baby

 Wanneer een of beide ouders allergisch zijn aan bepaalde 
stoffen krijgt uw baby hypo- allergene pap

 Te geven tot 12 -18 maand daarna kan overgeschakeld worden 
op groeimelk





 Hyperbilirubinemie
• Bij voorkomen van volgende symptomen wordt beslist tot bloedafname

 Gele huidskleur

 Slecht drinken 

 Suf 

• Therapie 

Fototherapie op de kamer





 Laag geboortegewicht
 <36 weken 
 Slecht drinkgedrag
 Minder goede start na de geboorte (apgarscore)

Dr. Segers



 Verdere opvolging door zelfstandige vroedvrouw 

 Vragen oplossen en ouders ondersteunen in hun nieuwe rol

 Controles bij de mama: 
• Bloedverlies

• Perineum

• Parameters

• Herstel na bevalling

 Controles bij baby: 
• Kleur 

• Gewicht

• Drinkgedrag opvolgen, begeleiding bij borstvoeding en flesvoeding

• Eventueel hielprik uitvoeren



 Wanneer contacteren?
• Liefst voor de bevalling voor 1e kennismaking (rond 35 weken)

• Bellen dag na bevalling om af te spreken voor opvolging thuis

 3 zelfstandige vroedvrouwen binnen het eigen team

www.vroedvrouwen.be



Chris Peeters Inès Proost Ilse Plees 



 Zwangerschap en geboorte = unieke gebeurtenis
 Brengt veel veranderingen met zich mee: lichamelijk, 

emotioneel, sociaal, relationeel en seksueel
 Emoties, vreugde, ontluikende ouderliefde,

dromen en hoop
 maar ook: angst, onzekerheid, teleurstelling, twijfel, verdriet, 

onrust,

 deze zijn dan ook PERFECT normaal



 Wanneer neem je contact op?
• Bij twijfel

• Als je je zorgen maakt

• Als je je uit evenwicht voelt

• Zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte

 Hoe neem je contact op?
• Via arts of vroedvrouw

• Rechtstreeks: 03/380.24.84.



 Zwangerschap
• Eerste kennismaking

→ voorstellen dienstverlening
 behoeften en verwachtingen       
→ verandering leven door geboorte baby

• Kinderopvang

 Website 
• Kinderopvangadressen
• Checklist  ‘mijn 9 maanden ‘
• Checklist  ‘na de geboorte’
• Nieuwsbrief
• Magazines bestellen
• Informatie allerlei

www.kindengezin.be
Kind en gezinlijn: 078 150 100

 Na de geboorte 
• Voedingsadvies
• Vaccinaties
• Opvoeding
• Gezondheid
• Ontwikkeling



 Waarvoor kan u bij de sociale dienst terecht?
• Organisatie thuiszorg (kraamzorg, poetshulp, dienstencheques,…)

• Administratieve taken (info rond aangifte, aanvraag kinderbijslag, 
moederschapsrust, …)

• Specifieke informatie (verhoogde kinderbijslag, …)

 Hoe neemt u contact op?
• Via uw arts of de vroedvrouw 

• Rechtstreeks – vragen naar Corinne Schrauwen

 Bereikbaar elke werkdag tussen 09u en 16u  - behalve op woensdag 

 03/380.20.20

 socialedienst.azsintjozef@emmaus.be

 Na afspraak



 Up to date informatie: website
https://www.azsintjozef.be/zwanger-en-corona

 Raadpleging
voorlopig zonder partner
volgens afspraak gynaecoloog

 Monitoring 
afspraak maken 03 380 2250
geen partner 

https://www.azsintjozef.be/zwanger-en-corona


 Bevallen 
telefonisch contact opnemen (03 380 2235)
daguren (07 – 20 u) via hoofdingang 
buiten daguren via spoedgevallen
mondmasker
partner zonder klachten = aanwezig 

 Bezoekregeling: enkel partner 

blijven slapen of niet blijven slapen
max. 1x per dag naar huis
maaltijden indien gewenst  
broertjes en zusjes: 1x in verblijf mits attest tussen 18-19u te bespreken 
met gynaecoloog en hoofdvroedvrouw 



Bedankt voor uw aanwezigheid op onze informatieavond, we 
verwelkomen jullie binnenkort graag op onze kraamafdeling 



Nog vragen voor 
de vroedvrouw?






