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Beste ouders,

Misschien hebt u nog praktische vragen 
rond de verdere ondersteuning en bege-
leiding thuis. We geven u een overzicht 
van contactgegevens van artsen, vroed-
vrouwen en organisaties die u  verder 
kunnen helpen.
Bewaar deze folder zodat u met een vraag 
of een probleem snel de juiste persoon of 
organisatie kunt contacteren.

Wij wensen u alvast veel succes! 

Het team van de materniteit

Medische begeleiding

Bij medische problemen kunt u contact 
opnemen met uw huisarts of:

•   voor uw kind met de kinderarts. Bel naar 
het secretariaat van onze afdeling kin-
derziekten: 

   T  09 224 54 13

•    voor de pasbevallen moeder met uw 
gynaecoloog:  
 
_________________________________________
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Na het kraamverblijf

Ondersteuning

Wenst u specifieke zorg aan huis, dan kunt 
u een beroep doen op een zelfstandige 
vroedvrouw:

•    Vlaamse beroepsorganisatie van  
vroedvrouwen:  
www.vroedvrouwen.be

•  Belgische vereniging van  
lactatiekundigen: 
www.bvl-borstvoeding.be
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Advies

Voor (telefonische) ondersteuning bij …

Vragen rond concrete tips na 
thuiskomen
•   Materniteit AZ Sint-Lucas 

T  09 224 51 03

Op zoek naar een bepaald soort 
dienstverlening
•   Kraamzorg expertisecentrum 

T  09 265 09 44 
www.vzwkraamzorg.be 

Vragen rond verzorging en 
ontwikkeling van uw kind
•   Kind & Gezin 

T  078 15 01 00 
www.vzwkraamzorg.be

Borstvoeding
•   Vzw Borstvoeding 

www.borstvoedingvzw.be
•  VBBB 

T  03 281 73 13 
www.vbbb.be

•  Stichting LLL Vlaanderen 
T  015 55 79 43 
www.lalecheleague.be 

Hulp aan huis 

Kraamzorg ondersteunt u bij lichte huis-
houdelijke taken zoals strijken, bood-
schappen doen, opvang van  andere kin-
deren … Daardoor kunt u volop van uw 
kraamperiode genieten

•  Familiehulp 
T  09 225 37 63 
www.familiehulp.be/diensten/kraamzorg

•  Familiezorg Oost-Vlaanderen 
T  09 225 78 83 
www.familiezorg.be

•  Onafhankelijke dienst voor gezinszorg 
T  09 269 85 96

•  I-mens 
T  078 15 25 35 
www.i-mens.be

Kraamzorg 
expertisecentrum

Meer informatie over zwangerschap, ge-
boorte en de kraamperiode: 
T  09 265 09 44
www.vzwkraamzorg.be
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Contact

Materniteit
Straat 3
T  09 224 51 03

Dienst kinderziekten
Straat 61
T  09 224 54 13


