
KIES JIJ GRAAG VOOR VROEDVROUWBEGELEIDING  
TIJDENS JE HELE ZWANGERSCHAP? Lees dan zeker dit inlegblaadje. 
 

In de brochure die je nu in handen hebt, krijg je in het “medische 
luik” een globale voorstelling. Jij kiest uiteraard in alle vrijheid voor 
een traject met de gynaecoloog, de huisarts, de vroedvrouw… 
Wat hierna volgt geldt dus bij een keuze voor de vroedvrouw. 
 

WIST-JE-DATJES - o.m. omtrent terugbetalingen 
 

 Je hebt recht op 12 consultaties tijdens je zwangerschap. 
 

 Je hebt recht op minimum 9 consultaties na de bevalling. 
 

 Als je eenmalig 75 euro betaalt, worden de consultaties zelfs 
volledig terugbetaald. 
 

 Bij huisbezoeken wordt een supplement aangerekend. 
 

 Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming 
worden geen extra kosten aangerekend. 
 

 Er wordt gewerkt via de derdebetalersregeling. 
Concreet betekent dit dat je als patiënt enkel jouw deel van de 
kosten betaalt. De rest wordt rechtstreeks met het ziekenfonds 
geregeld. 
 

 Je kunt professionele kolftoestellen huren of aankopen. 
 

 Je kunt makkelijk online een afspraak maken. 
Ga naar de website. Paramedici. Team. Annika. 
Ik maak een afspraak. 
 

 Ben je net bevallen? Dan neem je het best telefonisch 
contact op. Telefoonnummer: 013 56 00 57. 
 

 Je kunt bij de vroedvrouw terecht tot een jaar na de 
geboorte. 



 

KEUZE VOOR VROEDVROUWBEGELEIDING - interessante info 

CONTROLES TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 
 

 op 16 weken 
 op 24 weken 
 op 32 - 33 weken 
 op 37 weken 
 op 39 weken 
 

CONTROLES NA DE BEVALLING 
 

 24 uur na thuiskomst 
 dagelijks tijdens de eerste 5 dagen na de geboorte 
 na 1 week 
 na 2 weken 
 na 3 weken 
 na 6 weken 
 na 3 maand 

 

Belangrijk om weten! 
 

1. Wat je hier vindt is de minimumzorg. Die zorg kan worden 
uitgebreid in bepaalde situaties of op vraag van de ouders. 

2. Je kunt, indien je dat wilt, tot één jaar na de bevalling 
opgevolgd worden door je vroedvrouw. 

 

VERDER AANBOD  
 

Coaching bij kinderwens, zwangerschapscursus en diverse 
workshops, hypnobirthing, postnatale begeleiding, hulp bij 
borstvoeding (lactatiekundige IBCLC), begeleiding door een 
draagconsulente, babymassage, EHBO bij baby’s en kinderen. 
 

Veel van die items komen aan bod in de brochure die je in 
handen hebt (zie p. 14 t.e.m. 18). 
 


