
ECK De Kraamvogel vzw is één van de 6 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg erkend en 
gesubsidieerd door Kind&Gezin. 

Sinds 2011 vraagt Kind&Gezin meer aandacht voor kwetsbare gezinnen in onze werking, iets 
dat we meteen ter harte namen omdat dit strookt met de kernopdracht van onze vzw. 

We gingen een intense samenwerking aan met OCMW Antwerpen en brachten het netwerk 
in kaart: welke organisaties, werkzaam in het Antwerpse, werkten rond perinatale zorg en/of 

kansarmoede/kwetsbaarheid?
 

Dit was de aanzet tot wat in 2013 PANZA werd: 
het Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede.

PANZA

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. 



Voor wie is het bedoeld?

PANZA is een netwerk van organisaties die werken met zwangeren en prille ouders rondom de geboorte 
én die leven in armoede of kwetsbare situaties.

Hoe werkt het? 

• Elke organisatie die deel uitmaakt van PANZA tekent de engagementsverklaring (zie www.panza.be/
nl-BE/content/partners/6/) en staat achter onze missie en visie (www.panza.be/nl-BE/content/over-
panza/3/)

• Er worden netwerklunches georganiseerd rond een actueel thema, waar in kleinere groepen wordt 
bijgeleerd en overlegd

• 1 maal per jaar wordt een grote netwerkdag georganiseerd, samen met o.a. Netwerk Kinderarmoede Stad 
Antwerpen en het netwerk rond de Antwerpse Huizen van het Kind

• Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief verstuurd met een stand van zaken en nieuwtjes uit het netwerk
• Een vaste kerngroep komt minstens 1 maal per kwartaal samen om PANZA mee vorm te geven
• Er zijn diverse werkgroepen en ad hoc werkgroepen, die inspelen op actuele thema’s
• Op de website www.panza.be staan up-to-date gegevens van alle lidorganisaties
• De website www.zwangerinantwerpen.be is er voor (toekomstige) ouders, om makkelijk terug te vinden 

waar ze terecht kunnen in de periode rond de geboorte

Wat levert het op? 

• De professionelen leren elkaar beter kennen en werken daardoor makkelijker samen
• Ze kunnen gerichter doorverwijzen en vinden meteen de juiste gegevens op www.panza.be
• (toekomstige) Antwerpse ouders vinden op www.zwangerinantwerpen.be snel waar ze met hun vraag 

terecht kunnen
• De zorg rond de gezinnen in de perinatale periode wordt beter afgestemd op elkaar
• Dankzij de flowcharts op www.panza.be vinden professionelen sneller de te volgen route in specifieke 

situaties van hun cliënten

Meer informatie?

www.panza.be
www.zwangerinantwerpen.be

www.kraamvogel.be
panza@kraamvogel.be


