Bevallen in Deinze

Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap!

Wanneer kom je naar de materniteit?
Kom zeker naar de materniteit:
•

Bij regelmatige en pijnlijke contracties.
Neem gerust nog een bad of douche als
je vliezen niet gebroken zijn en je twijfelt
of je wel echt in arbeid bent. Stoppen de
weeën niet na het nemen van een bad en
komen ze regelmatig en pijnlijk terug om
de 5 minuten (bij een eerste baby) of om
de 10 minuten (bij een tweede, derde of
… kindje, dan is het tijd om naar de
materniteit te komen.

•

Bij vruchtwaterverlies (druppelsgewijs of
in een golf). Vruchtwater is, in
tegenstelling tot urine, niet op te houden.
Het is waterig, geurloos, meestal helder
en soms wat wit vlokkerig. Als het
vruchtwater een donkere kleur (stoelgang)
heeft, kom dan onmiddellijk naar de materniteit.

•

Bij bloedverlies. Soms kan je een beetje bruinverlies hebben na een vaginaal
onderzoek, dat is geen probleem. Bij helder rood bloedverlies moet je steeds
onmiddellijk naar de materniteit komen.

•

Bij verontrustende vermindering van kindsbewegingen.

•

Bij aanhoudende maaglast, hoofdpijn, zwarte vlekjes voor de ogen.

Wat breng je mee?
Administratief: identiteitskaart, bloedgroepkaart, moederboekje,
trouwboekje of erkenningsdocument, ondertekende (opname)
formulieren en thuismedicatie
Voor jezelf : handdoeken, washandjes, persoonlijk toiletgerief,
slaapkledij, dagkledij (voor ontslag)
Voor je baby : hemdjes, kleertjes, sokjes, muts, krabwantjes, een
kammetje, borstvoedingskussen
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Waar meld je je aan?
Indien je op de materniteit aankomt
niemand aan de balie aantreft, kan je op
bel aan de balie van de materniteit of via
bel
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het
verloskwartier,
verantwoordelijke vroedvrouw oproepen.

en
de
de
de

Kamerkeuze?
Op de materniteit heb je de keuze tussen een éénpersoonskamer of een
tweepersoonskamer. Alle kamers bieden hetzelfde comfort en beschikken over een bed,
nachtkastje, een zetel, een tafel en stoelen, een volledig uitgeruste badkamer en een
verborgen keukenhoek met een grote ijskast, een microgolfoven en een Senseotoestel.
Standaard zijn voor twee personen ook glazen, kopjes, dessertbordjes, vorken en messen
voorzien. Je kan aan de vooropnamebalie je kamerkeuze doorgeven.

Kan je partner blijven overnachten op de materniteit?
Indien jij en je partner dat willen, kunnen de vroedvrouwen een bed in je kamer bijschuiven
zodat jullie samen kunnen overnachten. Er worden geen extra maaltijden voorzien. Om 8.00
uur wordt jouw ontbijt opgediend. We zouden het fijn vinden mocht je partner dan ook
opstaan en het bed opdekken.

Hotelfunctie?
Indien je baby om de één of andere reden wat langer moet blijven dan de voorziene drie
nachten (na een vaginale bevalling) of vijf nachten (na een keizersnede), dan kan je nog
eventjes op de materniteit blijven onder vorm van een hotelfunctie.
• éénpersoonskamer
35 euro/dag
• tweepersoonskamer
25 euro/dag
• supplement maaltijden
26 euro/dag

Wat zal mijn verblijf op materniteit kosten?
Omdat deze kostprijs sterk afhankelijk is van verschillende factoren, maakten we
verschillende prijsramingen op. Vraag ernaar op de prenatale consultatie van de
gynaecologen of de vroedvrouw.

Tot slot
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen of ben je ongerust over iets? Aarzel niet om
je gynaecoloog of de vroedvrouwen op de materniteit te contacteren. Ze beantwoorden
graag al je vragen.
Secretariaat gynaecologie
Materniteit

 09/ 387 70 38
 09/387 72 50
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