BELANGRIJK!

Waar binnenkomen en inschrijven?

Heb je al een kinderarts gekozen?

Tijdens de dag: Via de hoofdingang. In de inkomhal kun je je laten inschrijven door de Inschrijving en Opnamedienst.
Na 22:00 uur, vanaf zaterdag namiddag en op
zon- en feestdagen: Via de ingang van Spoedgevallen.
Bij elke opname moet er ingeschreven worden,
wanneer jullie twijfelen komen jullie best eerst
even langs de materniteit.
Bij geplande opname of keizersnede: eerst inschrijven aan de Inschrijving en Opnamedienst
om daarna naar onze afdeling te komen.

In ons ziekenhuis werken deze kinderartsen:
Dr. P. Bollen
Dr. B. Christiaens
Dr. A. Declercq
Dr. R. Snoeys
Dr. M. Meyers

Kamerkeuze
Onze afdeling beschikt over:



Privékamers
Luxekamers



Tweepersoonskamers

bij dit type kamers kan de
geneesheer een supplement
op het ereloon aanrekenen.

De keuze is vrij en naar beschikbaarheid. De gegeven zorg blijft dezelfde op de privé, luxe- of
tweepersoonskamers.
Tip: neem contact op met je hospitalisatieverzekering vooraleer je een keuze maakt.

Bezoekuren

Borstvoeding of flesvoeding?
Maak je keuze kenbaar aan de vroedvrouw
en wij zullen je hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Na de bevalling:
Een uur na de bevalling verlaten jullie het
verloskwartier en worden jullie naar de kamer gebracht. Zorg dat jullie de eerste uren
na de geboorte samen kunnen genieten van
jullie baby en van dit uniek gebeuren zodat
jullie baby zich rustig kan aanpassen aan zijn/
haar nieuwe omgeving

Inschrijven van de baby
Gelieve je kindje in de eerste uren na de
geboorte in te schrijven in ons ziekenhuis.
Welkom op onze afdeling!
Team Materniteit
T. 012 396 230
Materniteit.B2@azvesalius.be

De bezoekuren op onze afdeling zijn doorlopend
van 14u tot 20u. We vragen uit respect voor
moeder en kind het bezoek absoluut om 20u te
beëindigen, ook op de privékamers.
Hazelereik 51 | 3700 Tongeren
T. 012 396 111 | www.azvesalius.be

Tijd om naar het
ziekenhuis te gaan

HANDBAGAGE

AANBEVELINGEN

EXTRA BAGAGE

Wanneer naar het ziekenhuis gaan?

Het is praktisch handbagage mee te brengen,

Het is praktisch extra handbagage mee te



speciaal voorzien voor het bevallingskwartier,

brengen, speciaal voorzien voor de Materniteit,

die het volgende kan bevatten:

die het volgende kan bevatten:

Voor mama:

Voor mama:



2 T-shirts of nachtkleedjes



nachtkleedjes



sokken



ondergoed



toiletbenodigdheden



washandjes en handdoeken



2 handdoeken + 2 washandjes



toiletbenodigdheden



ook altijd fijn: leesmateriaal, druivensuiker,



pantoffels

muziek



kamerjas







bij het breken van de vliezen
bij weeënactiviteit
bij bloedverlies (beetje bloedverlies kan
normaal zijn na een inwendig onderzoek of
na betrekkingen)
wanneer je de baby weinig of niet meer
voelt bewegen
wanneer je ongerust bent of je niet goed
voelt

Neem bij twijfel gerust contact op met de
dienst Materniteit (zie achterzijde).

Wat meebrengen?

Voor je baby:

Voor je baby:



1 katoenen hemdje of body



pyjama’s of kruippakjes (voldoende)



1 pyjama



katoenen hemdjes of body’s (voldoende)



1 muts



handdoeken en washandjes



verwijsbrief van de dokter



sokjes



mutsen, sokjes, evt. handschoentjes



identiteitskaart van de toekomstige moeder en de wettelijke vader



1 handdoek + washandje



slabbetjes (voldoende)



1 borsteltje of kam

Vergeet je fototoestel en/of camera niet!



akte van erkenning vaderschap



toiletbenodigdheden



bloedgroepkaart



warm dekentje



evt. belangrijke persoonlijke gegevens



Luiers, natte doekjes of toiletmelk (je krijgt



toestemmingsformulieren bij navelstrengbloeddonatie

.

een beperkt aantal op de afdeling)

