
Voor wie is het bedoeld?

In een Huis van het Kind kan elke (toekomstige) ouder terecht met alle vragen ivm de kinderen, 
vanaf zwangerschapswens tot wanneer het kind 24 jaar is.

Vragen worden beantwoord, er wordt gericht doorverwezen wanneer nodig, er worden workshops 
en gezellige babbelmomenten georganiseerd, en nog zo veel meer! 

Wat doet ECK De Kraamvogel vzw in de Huizen van het Kind? 

ECK De Kraamvogel vzw is één van de 6 Expertisecentra Kraamzorg in Vlaanderen, 
erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Onze hoofdopdracht is expertise delen rond de periode van 

zwangerschap, geboorte en kraamtijd in de Huizen van het Kind van de provincie Antwerpen.

In stad Antwerpen is De Kraamvogel kernpartner van het samenwerkingsverband Huizen van het Kind. 
We houden daarenboven de perinatale regie in de Antwerpse Huizen van Kind: we faciliteren een ver-

spreid en evenwichtig aanbod in de verschillende Huizen, met een spreekuur zwanger en geboorte, 
workshops en ontmoetingsmomenten voor jonge ouders. 

We houden een overzicht over alle activiteiten die georganiseerd worden voor ouders in de periode voor 
en vlak na de geboorte van hun kind, en zijn dan ook aanspreekpunt voor professionelen die een perina-

tale activiteit willen organiseren in de Huizen van het Kind. 

Huizen van het Kind: 
aanbod voor en na de geboorte

ECK De Kraamvogel vzw. Als Expertisecentrum Kraamzorg bouwen wij dagelijks bruggen tussen (toekomstige) 
ouders en kwalitatieve, deskundige zorg. 
Ouders (in wording) en professionelen kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning rond alle aspecten van 
zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd.  
We zetten ons voornamelijk in op het delen van onze knowhow, van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd. Dat 
doen we niet alleen in de Kraamvogel zelf, maar ook in de Huizen van het Kind in de provincie Antwerpen.  
In het professioneel werkveld zijn wij kernpartner en trekker van PANZA (Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap 
in Armoede). We houden de perinatale regierol in de Huizen van het Kind in de Stad Antwerpen.
Met ons project Origine brengen we vroedvrouwenzorg bij moeders zonder wettig verblijf. 



Hoe werkt het? 

Van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd wijzen we je graag de weg. 
Om samen met je hulpverlener de keuze maken die bij je past gebruiken we graag het  B.R.A.I.N.S model.

Wat levert het op?

• In de Stad Antwerpen 17 fysieke Huizen van het Kind waar ouders terecht kunnen en in de provincie naast 
fysieke Huizen ook virtuele Huizen van het Kind

• Het uitbouwen van een sociaal netwerk voor de ouders
• Dankzij het proportioneel universalisme is er een kwaliteitsvol aanbod voor iedereen
• Een intensere samenwerking en warme doorverwijzing van het gezin tussen professionele partners indien 

nodig

Meer informatie?

www.kraamvogel.be | www.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind
www.huizenvanhetkind.be/hk | www.zwangerinantwerpen.be/nl-BE/content/huis-van-het-kind/57
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