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Patiënteninfo 

Thuisbegeleiding door team SJKI? 

SJKI biedt na jouw bevalling ook thuisbegeleiding.  Deze begeleiding  

gebeurt door vroedvrouwen die reeds jarenlange ervaring hebben en  

tevens ook werkzaam zijn op de materniteit. Hierdoor hebben ze een  

goede kennis over het verloop van jouw bevalling en je verblijf op de  

materniteit. Dit zorgt voor een naadloze overgang van de materniteit naar 

jouw specifieke thuissituatie waardoor de zorg thuis perfect is afgestemd 

op de noden van jou en je baby. 

Daarnaast blijven deze vroedvrouwen hun nauwe band behouden met de 

pediaters en de gynaecologen van de Sint-Jozefskliniek. Hierdoor kunnen 

ze snel inspelen op onverwachte moeilijkheden en rechtstreeks met jouw 

eigen arts in dialoog gaan. 

 

Door te kiezen voor onze vroedvrouwen krijg je éénvormige informatie 

over: 

 Begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding en flesvoeding 

 Hulp bij de verzorging van je baby 

 Advies rond organisatie en aanpassing binnen het gezin 

 Bevestiging en emotionele steun 

 Indien nodig: doorverwijzen naar de eigen arts en/of andere instanties 
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Financiële en praktische regeling? 

 Het RIZIV voorziet volledige terugbetaling van de 6 postnatale  

zorgen thuis. De uitgevoerde zorgen worden rechtstreeks door het  

ziekenfonds vergoed (3e betalersregeling). Een kilometervergoeding 

wordt aangerekend door het ziekenhuis (€ 3 per bezoek). Je hebt 

geen doktersvoorschrift nodig. Voorzie 1 kleefbriefje van het  

ziekenfonds bij het eerste bezoek. 

 Jouw afspraak kan reeds tijdens je verblijf op de materniteit  

vastgelegd worden. We zijn beschikbaar op maandag- , dinsdag-, 

 donderdag- en vrijdagnamiddag tussen 13u30 en 17u30.  

 Bij dringende vragen kan er telefonisch 24/24 contact opgenomen 

worden met de materniteit: 051 33 41 31 

 

Wilt u de ondersteuning die je kreeg vanuit de materniteit in de  

thuissituatie? Het kan! 

 

 

 

     Fabienne             Petra            Els 



Wens je nog bijkomende informatie?  
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Neem contact op met de dienst materniteit 051 33 41 31 (24/24) 

Nuttige telefoonnummers 

Gynaecologen via secretariaat: 051 33 47 76 

 Dr. Debrouwere 

 Dr. Luyckx 

 Dr. Vandeursen 

 Dr. Werbrouck 

 

Pediaters: 051 33 41 11 

 Dr. Inderadjaja 

 Dr. Vandaele 

 Dr. Vandenbroeck 


