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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter     

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Zelfstandige vroedvrouwen 

  UZA
•  Annemieke De Prins  0478 78 67 74

 annemieke.de.prins@skynet.be (Vorselaar*)

•  Ann Goossens  03 457 50 55

 ann.goossens60@gmail.com  (Edegem*)  0499 42 21 04

•  Bie De Clercq  0485 47 25 05

 bie.declercq@telenet.be (Mortsel*)

•  Caroline Vanmechelen  0498 49 87 32

 caroline.vanmechelen@telenet.be (Berchem*)

•  Els De Beul  0477 46 04 12

 els.de.beul@hotmail.com (Reet*)

•  Louiza El Amraoui  0478 47 96 68

 louiza.info@telenet.be (Edegem*)

•  Marijke Van Hoeck  03 288 41 27

 www.lactatiekundige.be (Edegem*)  0495 26 72 02

•  Martine Knops  0499 31 04 14

 martine.knops@telenet.be (Heff en*)

•  Simonne Lauwers  03 888 85 31

 simonnekelauwers@hotmail.com (Rumst*) 0494 80 03 86

* De vroedvrouwen werken in deze regio, maar bedienen 
ook andere gemeenten. Om de werkregio precies te 
kennen kunt u contact opnemen met de vroedvrouw van 
uw keuze.

  Provincie Antwerpen
Expertisecentrum kraamzorg

Volkstraat 7, 2000 Antwerpen  03 238 11 00

kraamvogel@skynet.be www.kraamvogel.be

  Andere provincies
www.vlov.be 

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u de verpleegeenheid 
materniteit bereiken op het nummer 03 821 59 50.

Vroedvrouw aan huis
 Vóór en na de bevalling

Informatiebrochure voor patiënten



Beste ouder,

Tijdens de zwangerschap en in de periode na de bevalling 
(de kraamtijd) kan een zelfstandige vroedvrouw u thuis 
ondersteunen. De zelfstandige vroedvrouw begeleidt de 
ouders voor de bevalling en staat nadien in voor de 
medische thuiszorg van moeder en kind. In deze folder 
ontdekt u wat zij voor u kan betekenen en hoe u contact 
kunt opnemen.  

Wanneer een zelfstandige
vroedvrouw inroepen?

  Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunt u prenatale informatie 
krijgen bij uw gynaecoloog, maar ook bij de zelfstandige 
vroedvrouw. U kunt bij haar terecht met vragen over uw 
zwangerschap, de geboorte en de kraamtijd. Dit kan 
individueel bij u thuis of samen met andere zwangere 
koppels. 

  Na de bevalling

Als u in het ziekenhuis wenst te bevallen maar al na één 
dag of een kort verblijf naar huis wilt gaan, kunt u kiezen 
voor nazorg door een zelfstandige vroedvrouw. Zij dient 
alle zorgen, die normaal in het ziekenhuis verstrekt zouden 
worden, thuis toe.

Als u na een gewoon ziekenhuisverblijf thuis extra hulp no-
dig hebt voor uzelf of voor de baby, kunt u een zelfstandige 
vroedvrouw inroepen. 

De zelfstandige vroedvrouw kan ook extra begeleiding bij 
borstvoeding bieden. Kleine problemen kunnen zo in de 
eerste weken na de bevalling snel opgelost worden. Zo 
wordt de borstvoedingsperiode een mooie tijd.

Kostprijs

De zorg door een zelfstandige vroedvrouw wordt volledig 
terugbetaald door uw ziekenfonds (uitgezonderd de 
kilometervergoeding).

Borstvoedingsorganisaties

Bij borstvoedingsorganisaties kunt u terecht voor:
Adressen van lactatiekundigen
Telefonische hulp
Informatie over moedergroepen 
Infobijeenkomsten

• Belgische Vereniging van Lactatiekundigen 
www.bvl-borstvoeding.be   
0474 58 56 80

• La Leche League Vlaanderen (LLL) 
www.lalecheleague.be  
015 55 79 43

• Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borst-
voeding vzw (VBBB)
www.vbbb.be  
03 281 73 13

• Borstvoeding vzw
www.vzwborstvoeding.be  
015 77 18 03


