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Boechout (Vremde)

10 Nijlen (Bevel, Kessel)
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Duffel

11 Putte (Beerzel)

12 Ranst (Broechem, Emblem,
Oelegem)
Heist-op-den Berg
(Hallaar, Itegem, Wiekevorst) 13 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver)
6 Herentals
14 Vorselaar
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Grobbendonk (Bouwel)
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Lier (Koningshooikt)

15 Zandhoven (Massenhoven,

Pulderbos, Pulle, Viersel)

Bereikbaarheid
De dienst is bereikbaar tijdens
de kantooruren van 8u tot 16u30
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Kraamzorg

Wij zijn er v
oor jou,
je baby en je
h
-ele gezin!

Hoe verloopt het praktisch?
De maatschappelijk assistente komt vooraf bij
je thuis om kennis te maken, de werking van
de dienst uit te leggen en een dossier op te
maken. Zij zal de bijdrage bepalen en de nodige
afspraken maken om de hulp op te starten.

Of je nu kiest om thuis te bevallen of in het
ziekenhuis, je kan steeds een beroep doen op
onze kraamzorg. De verzorgende is er voor
elke nieuwe ouder, de pasgeboren baby en
het gezin. Deze dienst biedt een aanvulling
op de bestaande medische zorg, geboden
door huisarts of vroedvrouw.

Maatschappelijk assistente

Kraamzorg kan geboden worden in de periode
van 1 maand voor en 3 maanden na de
bevalling of het ontslag uit het ziekenhuis.

• Begeleidt jou en de verzorgende om tot een
positieve samenwerking te komen.

Sommige ziekenfondsen of hospitalisatieverzekeringen geven een tegemoetkoming
voor kraamzorg. Informeer je hier vooraf
over bij de bevoegde diensten.

Wat kan je verwachten?
De verzorgende is professioneel opgeleid
en draagt zorg voor het ganse gezin.
• Geeft ondersteuning bij de verzorging en de
voeding van je baby.
• Helpt bij de verzorging van het toilet van de
moeder.
• Biedt ondersteuning bij allerlei huishoudelijke
taken, zoals poetsen (maximum 50 % van de
tijd), wassen, strijken, koken, boodschappen.
• Staat ook in voor de opvang en verzorging
van de andere kinderen.

• Vertegenwoordigt de dienst.
• Komt bij je thuis aard, duur en tijdstip van
de hulp bespreken en stelt de bijdrage vast.
• Organiseert de werkopdrachten en afspraken
tussen jou en de verzorgende.

• Ziet er op toe dat de dienstreglementeringen
nageleefd worden.

Verzorgende
• Is discreet in omgang en gebonden door
het beroepsgeheim.
• Verleent hulp binnen de afspraken en
reglementen die gelden binnen de dienst.
• Werkt efficiënt rekening houdend met
wensen, gewoonten en overtuigingen.
• Heeft aandacht voor en stimuleert de
zelfredzaamheid van de cliënt.

Kostprijs
De prijs is afhankelijk van het gezinsinkomen
en de gezinssituatie en wordt gereglementeerd
door het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid.

