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Christine De Beuf: 0486 36 56 27
Aalst • Groot-Ninove • Denderleeuw
Denderhoutem • Liedekerke • Roosdaal
Gooik • Galmaarden • Herne
Anouschka Claus: 0476 25 75 96
Wetteren • Wichelen

Voor de regio Wetteren worden voor
verplaatsingen van meer dan 4 km
een tussenkomst gerekend
van € 0,30 per km.

Magda Meganck: 0484 43 60 64
Haaltert • Herzele • Erpe Mere
Lede • Sint-Lievens-Houtem • Nederhasselt
Aspelare • Voorde
Lieve Vinck: 0494 99 65 86
Baardegem • Aalst • Erembodegem • Herdersem
Meldert • Hekelgem • Opwijk • Droeshout
Lebbeke • Dendermonde
Hilde Donckers: 0499 33 10 86
Moorsel • Hofstade • Lede • Wanzele
Herdersem • Wieze • Lebbeke • Opwijk
Aalst • Berlare
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Beste ouders
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Heb je duizend en één vragen
in verband met borstvoeding?
Verloopt de voeding moeilijk?
Voel je je nog onzeker bij het geven
van het babybadje of bij de
verzorging van het naveltje?
Stel je je vragen in
verband met de
kleur van je baby
of vind je de
stoelgang maar
raar?

Je
weet niet altijd
waar je terecht kan met
al deze vragen. Daarvoor
zijn wij er als team om
jullie in raad en daad bij
te staan.
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Dienstverlening
Vroedvrouwen voor kraamvrouwen
bestaat uit een team van vroedvrouwen
dat instaat voor deskundige hulp
aan pas bevallen moederes en hun
baby’s in nauwe samenwerking
met de gynaecoloog,
kinderarts, huisarts
en Kind & Gezin
gedurende het
eerste jaar na de bevalling.

Wordt het emotioneel te zwaar?
Wil je weten of je baby een
normale gewichtsevolutie heeft?

Moeders die
poliklinisch bevallen.

Heb je vragen over mogelijke
hulp in het huishouden?

Ouders die informatie zoeken
omtrent verzorging van de baby,
de voeding, kraamzorg, enz...

...

Elke moeder heeft recht op een aantal
bezoeken van de vroedvrouw aan huis.
Er wordt gewerkt met het
derdebetalerssysteem, dit betekent
dat de vroedvrouw de vergoeding
rechtstreeks regelt met de mutualiteit.

Wie kan beroep doen
op onze thuiszorg?
Moeders en baby’s
die verdere zorgen
wensen na hun verblijf
op de materniteit.

Heb je nog last
van je naadje?
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Dit is de folder voor regio Ninove-Aalst en Wetteren,
voor een vroedvrouw in een andere regio zie:

www.tiendemaand.be
We werken volgens
de vuistregels van de WHO en Unicef

