
  Wanneer? 

Neem in de volgende gevallen zeker contact op 

met de materniteit: 

⋅ als je je kindje minder voelt bewegen 

(minstens 10x per dag voelen) 

⋅ bij bloedverlies 

⋅ bij vruchtwaterverlies 

⋅ bij contracties/weeën: 

o vóór 37 weken 

o om de 5 minuten (bij een eerste kindje) 

o om de 10 minuten (bij een tweede 

kindje) 

⋅ als je ongerust bent 

⋅ bij volgende situaties: na een val of 

ongeluk, bij koorts, hoofdpijn, maagpijn, als 

je flitsen voor de ogen ziet 

⋅ een geplande keizersnede 

⋅ een inleiding (inductie) 

Waar? 

⋅ Je mag meteen naar de materniteit (op de 

tweede verdieping) komen. 

⋅ Meld je aan aan de balie van de materniteit 

of aan het verloskwartier.  

⋅ Druk gerust op de bel, zo weten we dat 

jullie er zijn.  

⋅ Aan de spoedopname kan je een rolstoel 

gebruiken, mocht dat nodig zijn.  

Hoe? 

⋅ De auto kan je tijdelijk op de parking aan de 

spoedopname (via Meulenstraat) parkeren. 

⋅ Daarna kan je parkeren in de ondergrondse 

parking onder de materniteit. Daarvoor 

moet je een parkeerkaart aanvragen aan de 

receptie van het ziekenhuis.  

Wat meebrengen? 

Voor de mama 

⋅ Handdoeken 

⋅ Washandjes 

⋅ Toiletgerief  

⋅ Ondergoed / bh’s 

⋅ Propere en comfortabele kledij 

⋅ Kledij waarin je kan bevallen (mag vuil 

worden) 

⋅ Identiteitskaart 

⋅ Bloedgroepkaart 

⋅ Moederboekje 

⋅ Mapje met overige papieren 

(vooropnameblad, thuismedicatieblad, 

informed consent …) 

⋅ Thuismedicatie (in zakje) 

⋅ Eventueel fototoestel 

⋅ Eventueel steunkousen (bij keizersnede) 

⋅ … 

Voor de baby 

⋅ Kledij (body’s, bovenkleding, sokjes ….) 

⋅ Knuffel 

⋅ Bij flesvoeding: flesjes van thuis (proper) 

⋅ Eventueel krabwantjes 

⋅ Eventueel een kammetje 

 

Voor de ‘catering’ 

⋅ Glazen 

⋅ Afwasmiddel 

⋅ Keukenhanddoeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
 

Opname op de 
materniteit 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je gynaecoloog 

of een vroedvrouw van de materniteit. 

Nuttige telefoonnummers: 

Materniteit: 09 387 72 50 

Secretariaat gynaecologie: 09/ 87 70 38 
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