patiëntenwijzer

Website ‘Bevallen in Tienen’
Onze vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen
hebben de belangrijkste algemene informatie ook gebundeld op een website, www.bevallenintienen.be.
Wilt u alvast kennismaken met enkele zorgverleners en
een eerste indruk krijgen van de professionele moederkindzorg in ons ziekenhuis, bekijk dan zeker het filmpje
in de rubriek ‘In beeld’.
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Wat is de bedoeling?

1e raadpleging: zwanger & bevallen

Bijkomende infosessies

We willen aanstaande ouder(s) helpen voorbereiden op
de geboorte van hun baby.

• Kamertypes bespreken
• Wanneer contact opnemen met de gynaecoloog, de
materniteit of de huisarts?
• Wat meebrengen?
• De voeding van de pasgeborene
• Pre- en postnatale kine
• Verzorging van moeder en baby
• Administratieve zaken zoals kraamgeld, aangifte,
erkenning, moeder-/vaderschapsrust, ouderschapsen borstvoedingsverlof

• Rondleiding materniteit & verloskwartier
Elke 2de en 4de maandag van de maand, tussen 19
en 20 uur, is een rondleiding op onze materniteit en
het verloskwartier mogelijk. We vragen om vooraf in te
schrijven bij onze vroedvrouwen, via (t) 016 80 99 17.

• We streven ernaar elke zwangere vrouw (of koppel)
een eerste keer te zien rond 26 weken. Dan
bespreken we de brochure rond zwangerschap.
• Een tweede raadpleging plannen we rond 35 weken.
We gaan dan dieper in op de bevalling en het verblijf
op de materniteit.
• Wanneer u weet dat de geboorte via een keizersnede
zal gebeuren, geven we u graag meer uitleg daarover.
• Uw gynaecoloog kan u eventueel naar ons
doorverwijzen omdat u bv. over tijd bent, een hoge
bloeddruk hebt, een meerling verwacht ...

Wat mag u verwachten?
We controleren telkens een aantal parameters, zoals
de bloeddruk en harttonen van de baby en eventueel
urinestix. Daarnaast overlopen we samen onze
informatiebrochures over zwangerschap en bevalling.
En uiteraard hebt u de mogelijkheid om vragen te
stellen.

2e raadpleging: arbeid & bevalling
•
•
•
•

Normaal verloop
Soms loopt het even anders ...
Epidurale verdoving
Bevalling inleiden

Wanneer?
Na telefonische afspraak via het secretariaat van
Medisch Centrum Tienen, op volgende dagen en uren.
Medisch Centrum Tienen, (t) 016 80 95 82
• Maandag:
• Dinsdag:
• Vrijdag:

van 14.30 tot 18.30 uur
van 09.00 tot 13.00 uur
van 09.00 tot 13.00 uur

Terugbetaling?
Een raadpleging bij een vroedvrouw wordt volledig
terugbetaald door het ziekenfonds.

• Infosessie borstvoeding
Onze vroedvrouwen organiseren elke 1e dinsdag van
de maand een informatieavond over borstvoeding, van
19.30 tot 21 uur, op Campus Mariëndal. We beperken
het aantal deelnemers per sessie tot 16 (8 koppels)
en vragen daarom om vooraf in te schrijven via (t)
016 80 95 81. Breng de avond zelf een vignet van het
ziekenfonds mee.

