
INFORMATIEFOLDER VOOR 
TOEKOMSTIGE OUDERS

Tijd om naar het 
ziekenhuis te gaan



WANNEER GA JE NAAR HET ZIEKENHUIS?
• Als je vliezen breken
• Als je weeën krijgt
• Als je bloed verliest 

Een beetje bloedverlies kan normaal zijn na een 
inwendig onderzoek of na het vrijen

• Als je de baby weinig of niet meer voelt bewegen
• Als je ongerust bent of je niet goed voelt

Twijfel je? Bel dan even naar de dienst materniteit, zij 
helpen je graag.

BINNENKOMEN EN INSCHRIJVEN
• Overdag: via de hoofdingang bij de dienst 

inschrijvingen.
• Na 22:00 uur, op zaterdagnamiddag en op zon- en 

feestdagen: via de dienst spoedgevallen.

Inschrijven is nodig bij elke opname. Twijfel je? Kom 
dan eerste even langs op de dienst materniteit.

Bij een geplande opname of keizersnede schrijf je je 
eerst in bij de dienst inschrijvingen in de inkomhal, 
daarna kan je naar de afdeling materniteit.

JE KAMER
Je kan vrij kiezen uit:
• een eenpersoonskamer (de arts kan een 

ereloonsupplement aanrekenen)
• een luxe-eenpersoonskamer (de arts kan een 

ereloonsupplement aanrekenen)
• een tweepersoonskamer

Vragen over de ereloonsupplementen? Bespreek dit 
vooraf met je arts en je hospitalisatieverzekering



WAT BRENG JE MEE?
• Verwijsbrief van de dokter
• Identiteitskaart van de toekomstige ouders
• Akte van erkenning vader- of moederschap
• Bloedgroepkaart
• evt. belangrijke persoonlijke gegevens

HANDBAGAGE, SPECIAAL VOOR HET 
BEVALLINGSKWARTIER

Voor mama
• twee t-shirts of nachthemden
• sokken
• toiletgerief
• twee handdoeken + twee washandjes
• extra: fototoestel of camera, iets om te lezen, 

druivensuiker, muziek

 Voor je baby
• hemdje of body
• pyjama
• muts
• sokjes
• handdoek + washandje



 HANDBAGAGE, SPECIAAL VOOR MATERNITEIT

 Voor mama
• nachthemden
• ondergoed
• washandjes en handdoeken
• toiletbenodigdheden
• pantoffels
• kamerjas

 Voor je baby
• meerdere pyjama’s of kruippakjes
• meerdere katoenen hemdjes of body’s (voldoende)
• handdoeken en washandjes
• mutsen, sokjes, evt. handschoentjes
• slabbetjes
• borsteltje of kam
• toiletgerief
• warm dekentje
• luiers, natte doekjes of toiletmelk  

(je krijgt een beperkt aantal op de afdeling)



EEN KINDERARTS KIEZEN
In ons ziekenhuis werken deze kinderartsen:

Dr. P. Bollen
Dr. A. Botos
Dr. B. Christiaens
Dr. A. Declercq
Dr. S. Lecoutere

BORSTVOEDING OF FLESVOEDING?
Geef je voorkeur door aan de vroedvrouw, op de 
afdeling word je hierin begeleid.

NA DE BEVALLING
Ongeveer een uur na de bevalling verlaten jullie 
het verloskwartier en worden jullie naar de kamer 
gebracht.

Misschien willen jullie nog even wachten met familie 
en vrienden op de hoogte te brengen. Zo kunnen jullie 
samen genieten van deze eerste momenten met jullie 
baby en kan hij/zij zich rustig aanpassen aan deze 
nieuwe omgeving.

BEZOEKUREN
Je kan bezoek ontvangen tussen 14:00 en 20:00 uur. 
Respecteer deze uren, ook op de eenpersoonskamers.

JE BABY INSCHRIJVEN
Gelieve je kindje in de eerste uren na de geboorte in te 
schrijven in ons ziekenhuis.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

Dienst materniteit 
Tel. 012 39 62 30
E-mail: Materniteit.B2@azvesalius.be


