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© Az Damiaan vzw, januari 2023. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

Van harte welkom op materniteit
Binnenkort verblijf je op de dienst Materniteit in Az Damiaan. Dat is een 
belangrijke gebeurtenis voor jou.

Met deze brochure geven wij je nuttige informatie mee en maken we je 
vertrouwd met onze materniteit.

Als je nog bijkomende inlichtingen wenst, aarzel niet om ons te  
contacteren.
• Materniteit: 059 41 60 00
• Verloskwartier: 059 41 40 00

We wensen je alvast een aangenaam verblijf en een goede start met je 
baby toe.

Team Materniteit
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Algemene voorstelling 

Medisch diensthoofd  
• Dr. B. Rombauts

Artsen

Hoofdvroedvrouw
• Caroline Brouckmeersch

Aantal bedden
• 25 bedden

Aantal kamers
• Eenpersoonskamer: 15
• Tweepersoonskamers: 3
• Luxekamers: 4

Bereikbaarheid
• Via route 200

Bezoekuren
• 15.00 uur - 20.00 uur (zie verder)
• als partner geldt er geen beperking van bezoekuren

Gynaecologen
• Dr. S. Bafort
• Dr. E. Debrouwere
• Dr. E. Passchyn
• Dr. B. Rombaut
• Dr. A. Mulkers

Pediaters 
• Dr. A.-S. D’hont
• Dr. A. Pareyn
• Dr.  D. Gryson
• Dr. S. Van Molhem
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De kinesitherapeut zal je hierbij begeleiden zodat je deze 
bekkenbodemspieren leert terugvinden alsook correct aanspannen. 

Na 6 weken is het aangeraden om een gespecialiseerde 
bekkenbodemkinesitherapeut te raadplegen die je dan verder gaat 
begeleiden bij de postnatale oefeningen. 

Voor een afspraak bij onze bekkenbodemkinesitherapeute in het 
ziekenhuis kan je hiervoor contact opnemen met Delphine De Geyter op 
het nummer 059/41.43.81.

De sessies kinesitherapie worden samen met uw ziekenhuisfactuur, 
grotendeels terugbetaald en mogelijks volledig terugbetaald bij het 
hebben van een hospitalisatieverzekering. 

Vrijwilligers
Ze komen tijdens je verblijf bij je langs met een attentie van het 
ziekenhuis (in samenwerking met Kadoo Arthur en Duinhelm Oostende). 

Diëtisten
De diëtist is de specialist in alles over (klinische) voeding. De
diëtist kan je ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van je
voedings- en leefgewoonten. Ze geven antwoord op je vragen
over product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen
van een voedingspatroon, aangepast aan jouw situatie…

Niet alleen voor advies over gezonde voeding. Ook als je
dieetadvies nodig hebt, door een ziekte of aandoening, is de
diëtist de zorgverstrekker van wie je betrouwbare raadgevingen kan
verwachten.

Het team

Artsen
Een multidisciplinair team met pediaters en gynaecologen omringen je 
met de beste zorg.

Vroedvrouwen en pediatrisch verpleegkundigen
Ons team van vroedvrouwen en pediatrisch verpleegkundigen wordt 
dagelijks ondersteund door logistieke medewerkers, administratieve 
medewerkers en het onderhoudspersoneel om hoogstaande 
kwalitatieve zorg te leveren.

Vroedvrouwen en pediatrisch verpleegkundigen met de bijzondere 
beroepstitel en beroepsbekwaamheid in

• pediatrie
• lactatie

Referentieverpleegkundigen

• prenatale info
• ziekenhuishygiëne
• ergonomie
• pijn

 
Kinesitherapeuten
De kinesitherapeut komt de eerste werkdag na je bevalling bij je langs 
op de kamer. 

Je krijgt hierbij allerhande tips naar houding en bewegingen. 
Je krijgt ook uitleg over bekkenbodemspieren want deze spieren 
zijn uiterst belangrijk bij preventie van urineverlies, problemen bij 
stoelgang, zakkingen, klachten op vlak van seksualiteit en preventie van 
rugklachten. 
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Psychologen
Wanneer de bevalling anders verliep dan verwacht (vb een niet 
geplande keizersnede) of wanneer uw kindje onverwacht op neonatale 
werd opgenomen, raden wij de ouders een eerste contact met de 
psycholoog aan op de materniteit.  Dit om, indien nodig, sneller en 
vlotter de drempel naar psychologische hulp te overbruggen.

Sociale dienst
De sociaal verpleegkundige kan je een antwoord bieden op vlak van
wonen, financiële en juridische vragen. De sociale dienst helpt je ook 
met administratieve problemen. Dit kan tijdens en na de zwangerschap. 
De sociale dienst kan ook ingeschakeld worden als je extra 
ondersteuning nodig hebt.

Dienst Zingeving en levensbeschouwing
Als je dit wenst, kan je beroep doen op iemand van de dienst Zingeving 
en levensbeschouwing. Met eerbied voor elke levensbeschouwing 
willen wij op een professionele wijze zorg voor zingeving, spiritualiteit 
en levensbeschouwing verlenen aan patiënten en hun naasten. Als je 
een bezoek ontvangt van de pastor, zal deze met respect naar jouw 
verhaal luisteren. Je kan de pastor bereiken via de verpleegkundigen.

Andere zorgverleners die je kunnen bijstaan
• Diabetesverpleegkundige
• NutritieverpleegkundigeEen dag op materniteit

7.00 - 12.00 uur    Zorg voor moeder & kind  
         en voorbereiding op het ontslag
De vroedvrouw past de ochtendverzorging aan, naargelang de voorbije 
nacht. Wanneer de vroedvrouw langskomt, worden jij en je baby samen 
verzorgd. Dat geeft je de kans om na een moeilijke nacht nog wat te 
rusten in de loop van de voormiddag.

De vroedvrouw neemt de temperatuur en weegt de baby elke dag. 
Naargelang het gewichtsverlies geeft de vroedvrouw aangepast advies 
over de borst- of flesvoeding. Daarnaast besteden we aandacht aan de 
navelzorg. De baby wordt door jezelf of door de vroedvrouw gewassen.

8.00 uur   Ontbijt
12.30 uur   Middagmaal
15.00 - 18.00 uur  Namiddagverzorging van moeder en kind
18.00 uur   Avondmaal
19.00  - 21.00 uur Avondronde
22.00 uur   Nachtronde

Voeding is op vraag van de baby. We streven naar een goede 
individuele begeleiding van moeder en kind. We besteden veel 
aandacht aan GezondheidsVoorlichting en Opvoeding. Het is onze taak 
om al prenataal en tijdens jouw verblijf alle nodige informatie te geven 
om thuis een goede start te maken.
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Belangrijk om te weten

Opname
• Tijdens de kantooruren kom je via de hoofdingang binnen 

en is het wenselijk om je eerst (te laten) inschrijven op de 
opnamedienst (route 1).

• Buiten de kantooruren kan je je aanmelden op de dienst 
Spoedgevallen.

• Je wordt begeleid naar het verloskwartier. De aanwezige 
vroedvrouw zal je verder helpen.

Wat breng je mee?
Achteraan deze brochure vind je een handige checklist met alle spullen 
die je nodig hebt. 

Het verloskwartier
Tijdens de arbeid verblijf je in een arbeid-verloskamer waar een 
vroedvrouw je begeleidt. In samenspraak met de gynaecoloog voert
zij de nodige handelingen uit.

Voor de pijnbestrijding kan je kiezen voor ons relaxatiebad, de
relaxatiebal of voor een pijnloze bevalling met epidurale verdoving. De 
epidurale verdoving wordt geplaatst door een anesthesist.

Door het persoonlijk karakter van een bevalling en zodat de
gynaecoloog en de vroedvrouw jouw arbeid deskundig kunnen volgen, 
is de aanwezigheid van familie in het verloskwartier beperkt tot één 
persoon.

We lichten aanvullende informatie over arbeid en bevalling toe tijdens 
één van de groepsessies, die de vroedvrouw voor jou zal inplannen. 

Je verblijf op de dienst materniteit
Na de bevalling word je samen met je kindje naar je kamer op de
materniteit gebracht. 

Als er meer gespecialiseerde observatie en behandeling nodig is, 
wordt je kindje op de dienst Neonatologie opgevangen en verzorgd. Er 
bestaat over de dienst Neonatale zorg (zorgeenheid 205) een aparte 
brochure.

Bezoek
Een beperking van bezoek brengt heel wat voordelen mee voor de 
jonge ouders.  Moeder en kind vinden meer rust overdag om de korte 
nachten wat in te halen, de partner is meer betrokken bij de eerste 
zorgen van de baby en ook de borstvoeding verloopt beter bij een 
uitgeruste en ontspannen mama.

De partner en de eigen (plus)kinderen zijn steeds welkom, vraag achter 
een partner badge om de materniteit gemakkelijker te betreden.

Richtlijnen ander bezoek: 
2x2 personen per dag, tussen 15 en 20u, geen andere kinderen 
toegelaten.
Bij voorkeur bezoek in overleg met de ouders, afhankelijk van rust, 
verzorgings-en/of voedingsmoment
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De kamer
Alle kamers beschikken over een afzonderlijke babybox. Zo kan je
kindje rustig verder slapen, ook terwijl jij bezoek ontvangt.

In elke kamer is er een TV, radio, telefoon, koelkast en kluis. In de 
badkamer is er een douche en een toilet met (zelf)spoelsysteem. 
 
We raden af om veel geld of waardevolle voorwerpen mee te
brengen naar het ziekenhuis. De directie is niet verantwoordelijk voor 
eventueel verlies of diefstal.

Rooming-in
De baby verblijft steeds bij mama op de kamer. Zo stimuleren we de
moeder-kind-binding. Er wordt verwacht dat de baby nooit zonder
toezicht op de kamer blijft.

Om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kan je partner in een 
eenpersoons- of luxekamer van een zetelbed gebruik maken.

Praktische informatie voor de partner:
• Bij opname zal de vroedvrouw of logistiek medewerkster navragen 

of je blijft slapen en /of eten tijdens het verblijf van moeder en kind.
• Voor de overnachting (met ontbijt inbegrepen), middag of 

avondmaal wordt een meerkost aangerekend.
• Als je plannen wijzigen, moet je de dienst voor 9.00 uur verwittigen.  

Bestelde maaltijden worden aangerekend.
• Er worden ook ontbijtproducten in het winkeltje aan de hoofdingang 

verkocht.
• Tijdens de nacht worden je  partner en de baby geobserveerd en 

verzorgd. Het is mogelijk dat je nachtrust hierdoor wordt verstoord.
• Laat bij installatie van het zetelbed voldoende plaats vrij rondom 

het bed van je partner zodat het personeel  steeds een optimale 
zorg kan verlenen.

• Gelieve gepaste nachtkledij te voorzien.

• Het linnen kan je bij de vroedvrouw krijgen. We vragen je om zelf in 
te staan voor de opmaak van het zetelbed.

• Klap het zetelbed ’s morgens bij het ontbijt dicht.
• Haal de dag van ontslag het linnen van het bed en bezorg het aan 

de vroedvrouw.
• Hou de kamer netjes, a.u.b.

Borst- of flesvoeding
Als koppel maak je zelf de keuze: borst - of flesvoeding. Meer 
informatie krijg je tijdens de prenatale consultatie of infosessie rond de 
voeding. De voeding van de baby wordt gegeven op vraag van de baby.

We verwijzen graag naar onze brochure over borstvoeding of 
flesvoeding.

Verzorging van de baby
De eerste 24 uur wordt je baby niet gewassen. Zo kan het huidsmeer
beter indringen waardoor de huid beter beschermd is. De volgende
dagen van jouw verblijf word je bij de verzorging van jouw baby 
ondersteund.

In het ziekenhuis wordt een verzorgingsset met onder andere vochtige 
doekjes, luierzalf en badolie voorzien. Deze producten worden in 
rekening gebracht van je ziekenhuisfactuur. Indien je hier geen gebruik 
van wenst te maken, kan je je persoonlijke verzorgingsproducten 
meebrengen.
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De dienst neonatologie
Premature baby’s en baby’s die gespecialiseerde zorg nodig hebben, 
worden door verpleegkundigen in een afzonderlijke afdeling verzorgd.

De baby’s staan onder voortdurend toezicht. Een aangepaste brochure 
van deze afdeling zal je overhandigd worden. 

Voorbereiding op ontslag
Door de verkorte ligduur op de materniteit wordt er op de eerste dag na 
de bevalling al gevraagd om contact op te nemen met uw zelfstandig 
vroedvrouw voor de postnatale opvolging thuis. De vroedvrouw zal u 
vertellen wanneer de geplande ontslagdatum is.  
De dag voor ontslag krijgt uw baby  een volledig klinisch onderzoek 
door de pediater. Hebt u nog vragen of documenten voor de 
gynaecoloog: voorzie deze dan ook op de dag voor ontslag.
Het ontslag op de materniteit is steeds in de voormiddag, tenzij 
tegenadvies van de gynaecoloog of pediater.

Hospitalisatiekosten
Bij opname moet een voorschot betaald worden afhankelijk van jouw 
kamerkeuze. Deze keuze heeft geen enkele invloed op de verzorging.

Na ontslag moeten volgende rekeningen betaald te worden:
• Remgeld (niet terugbetaald door het ziekenfonds).
• Forfaitair bedrag voor medicatie, labo, RX en kinesitherapie.
• Telefoon: de dienst Inschrijvingen kan je een code geven om 

rechtstreeks vanuit je kamer te telefoneren. Bij ontslag worden 
de gesprekken aangerekend.

• Supplementen op de erelonen van de artsen (enkel bij 
eenpersoonskamer of luxekamer).

• Opleg voor de kamer (enkel voor eenpersoonskamer of luxe-
kamer).

Voor meer informatie kan je je wenden tot de opnamedienst.

Kind en Gezin
In de eerste twee weken na de bevalling neemt de 
regioverpleegkundige van kind en gezin telefonisch contact op om een 
eerste fysiek contact met jou en de baby thuis te plannen. 
Later worden dan ook de gehoortest, de  bezoeken aan het 
consultatiebureau en de vaccinaties gepland.

Je kunt vrij kiezen of je hier al dan niet gebruik van maakt.
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Het ontslag 

Postnatale thuiszorg
Eenmaal thuis met jouw baby, komen wellicht vragen en onzekerheden 
naar boven. De hulp van een vroedvrouw en een kraamverzorgende kan 
vaak wonderen doen in die kraamperiode.

Er wordt sterk aangeraden om prenataal een vroedvrouw en/of kraam-
hulp vast te leggen. Alle info hieromtrent kan je verkrijgen tijdens de 
prenatale consultatie bij de vroedvrouw in het ziekenhuis.

We hebben ook een brochure ‘Postnatale begeleiding’, met heel wat 
praktische tips. 

Ontslagbrochure
Het verblijf op materniteit is verkort. Om je zo goed mogelijk te 
ondersteunen, hebben we een ontslagdocument ontwikkeld, een 
handige leidraad voor de verder opvolging thuis. Deze wordt toegelicht 
door de vroedvrouw op het einde van je verblijf en krijg je mee.

Postnatale kinesitherapie
Voor verdere postnatale oefeningen moet je een voorschrift vragen 
tijdens het eerste consult na de bevalling bij je gynaecoloog.

Babymassage
Babymassage is voor de baby en voor de mama een moment van 
genieten en ontspanning… 

• Onder leiding van een kinesitherapeut kan er een sessie 
babymassage in ons ziekenhuis gevolgd worden. 

• Deze individuele les duurt 1 uur en gaat ’s middags door, meestal 
tussen 13 en 14u. (niet op woensdagmiddag)

• Inlichtingen kunt u steeds bekomen via de kinesitherapeut die bij u 
langskomt tijdens het verblijf op materniteit. 

• U kunt een afspraak maken op het nummer  059/414390

Moederzorg
Er is een samenwerking met verschillende omliggende ziekenhuizen 
in het kader van de verkorte ligduur.  Binnen deze samenwerking 
is er overleg met de ziekenhuizen onderling en alle partners van de 
postnatale thuiszorg.

Op de website www.moederzorg.be vind je  heel wat nuttige en 
correcte informatie/ brochures rond zwanger worden/zijn, de bevalling 
en het prille ouderschap.  Ook die van ons ziekenhuis.
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Wat breng je mee?

Administratief
 � Identiteitskaart 
 � Verzekeringskaart
 � Eventueel documenten voor de werkgever
 � Trouwboekje/ document van erkenning stadhuis
 � Voorschot kamer, betaalbaar met bancontact of kredietkaart

Medisch
 � Bloedgroepkaart 
 � Eventueel geneeskundige documenten (allergiekaart,…)
 � Geneesmiddelen die je de laatste dagen regelmatig innam

In je bagage
Voor de mama

 �  Sportdrank voor tijdens de arbeid
 � Toiletzak met badkamergerief
 �  Tandenborstel, tandpasta, zeep, kam
 �  Haarband
 �  Lippenbalsem
 �  Massageolie of lotion
 � Voldoende, ruime slipjes
 � Gemakkelijke kledij en schoenen voor tijdens het verblijf
 � Borstvoedingsbeha afhankelijk van keuze voeding baby
 � Aangepaste maandverbanden krijg je op de materniteit.  

 Het staat je vrij om eigen maandverbanden mee te brengen.

TIP: gebruik deze lijst als handige checklist

Voor de baby

 �  Mutsje, krabwantjes en kousjes
 �  Body’s, pyjama’s, kleertjes
 �  Indien flesvoeding: eigen flesje van thuis meebrengen. 

 Pampers en vochtige doekjes worden voorzien in  
 het ziekenhuis. U kunt er ook een startset met  
 verzorgingsproducten voor de baby krijgen, zie rubriek  
 “Verzorging van de baby” op pagina 13

Notities
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende 
Tel. +32 (0)59 41 40 40

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be
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