
Van harte welkom!



Verloskamer en 
materniteit

Van opname tot ontslag



Aankomst in het 
ziekenhuis



Aankomst

Je kan dag en nacht binnen via 
de hoofdingang.

Tip: verken op 
voorhand eens je 

route, de parking, …



Aankomst

Laat je eerst inschrijven 
aan het onthaal.
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Aankomst

Laat je eerst inschrijven 
aan het onthaal.

Ook al weet je niet zeker of 
je moet blijven, de 
vroedvrouw heeft steeds 
etiketten nodig.

Aan de parkeerautomaat 
kan je ook een ticket voor 5 
dagen kiezen (€15).



Aankomst

Je volgt ROUTE 127 naar 
de verlosafdeling op de 
eerste verdieping.



Aankomst

Je belt aan aan de deur van de 
verlosafdeling.

BEL



Verloskamer

Route 127



Verloskamer

Om jullie privacy te 
garanderen, wordt er geen 
bezoek toegelaten op de 
verloskamer.



Verloskamer

Bij aankomst zal de 
vroedvrouw de etiketten en 
je zwangerschapsboekje
vragen.



Verloskamer

Eerst controleren we de 
harttonen van de baby, eventuele 
contracties en de BD.



Verloskamer

Heb je regelmatige contracties, 
dan wordt je onderzocht. 

Vordert de ontsluiting, dan wordt 
je opgenomen. 



Verloskamer

Je krijgt een infuusslotje (om 
bloed te nemen en eventueel 
medicatie te geven).



Verloskamer

De volgende uren zal de vroedvrouw 
helpen je weeën op te vangen. 

Ze zal regelmatig de baby monitoren
en je vooruitgang opvolgen.



Verloskamer

Ook water kan de pijn van de weeën 
verzachten.

Relaxatie in bad



Verloskamer

Ook water kan de pijn van de weeën 
verzachten.

In bad bevallen kan, als de conditie 
van moeder en kind optimaal is. 
Bespreek dit altijd eerst met je 
gynaecoloog

Relaxatie in bad



De bevalling



De bevalling

Je gynaecoloog wordt gebeld voor 
de  bevalling. 

's nachts, in het weekend of bij 
afwezigheid wordt de gynaecoloog 
van wacht gebeld.



De bevalling

De partner mag indien gewenst de 
navelstreng doorknippen.



De bevalling

Na de bevalling blijft je baby minimum 
een uur huid op huid bij de mama liggen. 



De bevalling

Na de bevalling blijft je baby minimum 
een uur huid op huid bij de mama liggen. 

Dit helpt de baby zich beter aan te 
passen aan het leven buiten de 
baarmoeder (hij kan zo bijv. zijn 
temperatuur en ademhaling beter op peil 
houden).



De bevalling

Pas na het eerste 
voedingsmoment volgen de 
eerste zorgen aan de baby.



De bevalling

De navelstreng wordt ingekort. De baby wordt gewogen.



De bevalling

We meten de hoofdomtrek en de lengte van de baby.



De bevalling

De baby krijgt vitamine K en 
wordt vervolgens ingeduffeld 
met warme kleedjes en een 
muts.

• ss



De bevalling

Alle baby's en mama's krijgen 
een naambandje.

Vraag zeker een nieuw bandje 
wanneer het oude stuk of 
afgevallen is.

• s



De bevalling

Tot slot wordt de mama nog even 
opgefrist en wordt je naar je kamer 
op de materniteit gebracht.



De bevalling

Tot slot wordt de mama nog even 
opgefrist en wordt je naar je kamer 
op de materniteit gebracht.

Hiervoor is het belangrijk dat je je 
kamerkeuze al aan de receptie 
hebt bevestigd (getekend). Zo kan 
je rechtstreeks naar de juiste 
kamer gebracht worden.



Materniteit

Route 110



Bezoekuren

Ook op de materniteit zijn de 
toegangsdeuren dicht buiten 
de bezoekuren.
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Bezoekuren

Ook op de materniteit zijn de 
toegangsdeuren dicht buiten 
de bezoekuren.

De bezoekuren zijn 
doorlopend van 14u tot 20u.

Partners mogen ook buiten de 
bezoekuren binnen, maar 
moeten dan even aanbellen.



De kinderarts

De kinderarts doet twee maal een 
uitgebreid onderzoek:

• De eerste ochtend na de geboorte

• Voor je ontslag

s



De kinderarts

De kinderarts doet twee maal een 
uitgebreid onderzoek:

• De eerste ochtend na de geboorte

• Voor je ontslag

De andere dagen komt de kinderarts 
langs om te kijken hoe het gaat

s



Het babybadje

De dag na de bevalling wordt 
jullie baby voor het eerst 
gewassen.

De vroedvrouw doet het voor en 
laat je de volgende dagen zelf 
oefenen.

ss



Het babybadje

De dag na de bevalling wordt 
jullie baby voor het eerst 
gewassen.

De vroedvrouw doet het voor en 
laat je de volgende dagen zelf 
oefenen.

Je kan de verzorgingsproducten
voor de baby op de materniteit 
kopen of zelf van thuis 
meebrengen.

ss



Het babybadje

De dag na de bevalling wordt 
jullie baby voor het eerst 
gewassen.

De vroedvrouw doet het voor en 
laat je de volgende dagen zelf 
oefenen.

Je kan de verzorgingsproducten 
voor de baby op de materniteit 
kopen of zelf van thuis 
meebrengen.

We leren je ook de temperatuur
van je baby te meten. Heb je 
geen eigen thermometer, dan 
kan je die ook aankopen.

ss



Het babydossier

Het dossier van je baby ligt op 
de kamer.

ss



Het babydossier

Het dossier van je baby ligt op 
de kamer.

We vragen ouders om de 
voedingen en vuile luiers mee te 
noteren. Zo krijgen we een goed 
totaalbeeld.

ss



De gynaecoloog

Je gynaecoloog (of zijn of haar 
vervanger) passeert elke dag om 
te kijken hoe het met je gaat.

s



Het vroedvrouwenteam

De vroedvrouwen volgen je 
herstel op.

s



Het vroedvrouwenteam

De vroedvrouwen volgen je 
herstel op.

Op dag 2 krijg je een bloedname
om te kijken of je niet te veel 
bloedverlies gehad hebt en 
eventueel extra ijzer nodig hebt.

s



Het vroedvrouwenteam

De vroedvrouwen volgen je 
herstel op.

Op dag 2 krijg je een bloedname 
om te kijken of je niet te veel 
bloedverlies gehad hebt en 
eventueel extra ijzer nodig hebt.

Ze helpen je verder met de 
verzorging van de baby en alle 
vragen hierover.

s



De lactatiekundige

De lactatiekundige komt langs 
voor je extra 
borstvoedingsvragen of voor 
meer specifieke begeleiding 
wanneer de borstvoeding niet 
vanzelfsprekend is.

s



Heb je nog geen zelfstandige 
vroedvrouw gecontacteerd in de 
zwangerschap, dan raden we 
sterk aan alsnog een afspraak te 
maken, zodat deze je de eerste 
dagen thuis nog verder kan 
begeleiden.

Voorbereiding ontslag



Voorbereiding ontslag

Heb je nog geen zelfstandige 
vroedvrouw gecontacteerd in de 
zwangerschap, dan raden we 
sterk aan alsnog een afspraak te 
maken, zodat deze je de eerste 
dagen thuis nog verder kan 
begeleiden.

Doorheen je verblijf krijg je ook 
heel wat geschreven info. Je 
krijgt de eerste dag een kaftje 
waarin je dit allemaal kan 
verzamelen.

s



De hielprik

Is je baby 72 uren oud, dan 
kunnen we een bloedname doen 
om de meest voorkomende 
stofwisselingsziektes op te 
sporen.

s



De hielprik

Is je baby 72 uren oud, dan 
kunnen we een bloedname doen 
om de meest voorkomende 
stofwisselingsziektes op te 
sporen.

Ga je vroeger naar huis, dan kan 
je deze bloedname door je 
zelfstandige vroedvrouw laten 
doen.

s



Naar huis

Het standaardverblijf is 4 nachten 
voor een eerste kindje en 3 
nachten voor een volgend.

Bij een keizersnede is dat 5 
nachten.



Naar huis

Het standaardverblijf is 4 nachten 
voor een eerste kindje en 3 
nachten voor een volgend.

Bij een keizersnede is dat 5 
nachten.

Vroeger naar huis gaan kan als 
alles goed gaat met mama en 
baby.



Soms loopt het anders…



Een keizersnede is nodig



Een keizersnede

Wanneer?

• Mama of baby zijn niet in optimale conditie

• Het bekken is te klein

• Op advies van de gynaecoloog (stuitligging, meerling, voorgaande keizersnede, … )

• …



Een keizersnede

Een geplande keizersnede

Je komt de dag voordien langs op de verloskamer.

Zo kan de voorbereiding rustig gebeuren:

• Bloedname

• Monitor

• Opmaken van het dossier

• ….



Een keizersnede

Een keizersnede gebeurt meestal 
onder epidurale verdoving. 

Dan kan de partner er bij zijn.

s



Een keizersnede

Een keizersnede gebeurt meestal 
onder epidurale verdoving. 

Dan kan de partner er bij zijn.

Bij een volledige narcose kan de 
partner er niet bij zijn; gelukkig 
is dat zelden nodig.

s



Een keizersnede

Een keizersnede gebeurt meestal 
onder epidurale verdoving. Dan 
kan de partner er bij zijn.

Bij een volledige narcose kan dit 
niet; gelukkig is dat zelden 
nodig.

De kinderarts is meestal aanwezig bij 
de geboorte. 



Een keizersnede

Een keizersnede gebeurt meestal 
onder epidurale verdoving. Dan 
kan de partner er bij zijn.

Bij een volledige narcose kan dit 
niet; gelukkig is dat zelden 
nodig.

De kinderarts is meestal aanwezig bij 
de geboorte. 

Als alles goed gaat, mag de baby met 
de partner mee naar de materniteit. 
Daar wachten ze samen tot mama de 
ontwaakzaal mag verlaten.



Je baby op neonatologie



neonatologie

De kinderarts komt 
dagelijks langs. 

Indien nodig wordt het 
beleid aangepast.

s



neonatologie

Hygiëne is op neonatologie erg 
belangrijk.



neonatologie

Ouders worden steeds op de 
hoogte gehouden van het verloop.

s



Neonatologie

Baby's die hun temperatuur niet 
goed zelf kunnen regelen, 
worden in een gesloten, warme 
couveuse gelegd.

s



Neonatologie

Baby's die hun temperatuur niet 
goed zelf kunnen regelen, 
worden in een gesloten, warme 
couveuse gelegd.

Eventueel kunnen ze ook extra 
zuurstof krijgen.

s



Neonatologie

De 3 elektrodes op baby's buik 
zijn verbonden met een monitor.

Zo worden hartslag, 
zuurstofsaturatie en ademhaling 
continu geobserveerd.



Neonatologie

Baby's die nog niet sterk genoeg 
zijn om zelfstandig te drinken, 
krijgen eten via een sonde.



Neonatologie

Ouders worden zoveel mogelijk 
betrokken bij de 
voedingsmomenten en de 
verzorging.



Neonatologie

Wanneer je baby langer 
opgenomen blijft dan jijzelf, 
bespreek je dag per dag met 
de vroedvrouw 

s



Neonatologie

Wanneer je baby langer 
opgenomen blijft dan jijzelf, 
bespreek je dag per dag met 
de vroedvrouw 

• wanneer je het badje komt
geven

• welke voedingsmomenten 
je komt

• …

s



Neonatologie

Baby's kleuren na de 
bevalling gemakkelijk wat 
geel. Dit is normaal. 

s



Neonatologie

Baby's kleuren na de 
bevalling gemakkelijk wat 
geel. Dit is normaal. 

Een bloedname geeft ons een 
idee van de waarde in het 
bloed. Is de waarde te hoog, 
wordt de baby onder of op 
een lamp gelegd.

s



Neonatologie

Baby's kleuren na de 
bevalling gemakkelijk wat 
geel. Dit is normaal. 

Een bloedname geeft ons een 
idee van de waarde in het 
bloed. Is de waarde te hoog, 
wordt de baby onder of op 
een lamp gelegd.

Bij kinderen op de 
neonatologie gaan we dit al 
bij lagere waardes doen.

s



Neonatologie

• Wanneer de kinderarts zijn goedkeuring 
geeft, kunnen jullie naar huis.

s



Neonatologie
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• De meeste moeders kiezen voor het 
systeem van "rooming-in". Hierbij krijg 
je enkele dagen voor het ontslag van je 
kindje een kamer toegewezen.
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Neonatologie

• Wanneer de kinderarts zijn goedkeuring 
geeft, kunnen jullie naar huis.

• De meeste moeders kiezen voor het 
systeem van "rooming-in". Hierbij krijg 
je enkele dagen voor het ontslag van je 
kindje een kamer toegewezen. 

Dit geeft je de kans om de klok rond 
zelfstandig voor je baby te zorgen, 
terwijl je wel nog met je vragen bij het 
personeel terecht kan. 

s



Nog vragen?



We beantwoorden ze 
graag!

spreek een vroedvrouw aan op een van de standen van 
de beurs of vraag ze tijdens de rondleiding


