
Voor wie?

Alle zwangere vrouwen/kersverse mama’s die thuis bevallen, in een ziekenhuis of in een 
geboortecentrum kunnen beroep doen op een vroedvrouw. 

Als je zwanger bent, kan je kiezen door wie je je zwangerschap laat opvolgen. Dit kan door een gynaecoloog, huisarts of 
vroedvrouw. Een combinatie van verschillende hulpverleners is ook mogelijk. 

Meestal ga je na 3 dagen met je kindje naar huis. Nazorg door de vroedvrouw is dus geen overbodige luxe. Een 
vroedvrouw volgt jou en je kindje thuis op. We raden je aan om tijdens je zwangerschap alvast de nazorg te regelen 
en een vroedvrouw te kiezen. Via www.vroedvrouwen.be vind je vroedvrouwen die werken in jouw buurt. Sommige 

ziekenhuizen stellen een eigen dienstverlening of eigen vroedvrouwen voor.  
Je mag steeds zelf kiezen wie je inschakelt om je te helpen.

Elke nieuwe ouder, de pasgeboren baby en het gezin kunnen  beroep doen op een kraamverzorgende. Ook toekomstige 
moeders die op doktersadvies voor de bevalling moeten rusten, kunnen hier gebruik van maken.

De combinatie van een vroedvrouw en kraamverzorgende is ideaal. Als je kraamzorg wenst, is het best dit te regelen als 
je 6 maanden zwanger bent. Een kraamzorgdienst kan je vinden via www.kraamvogel.be/kraamzorg

Vroedvrouw en kraamverzorgende

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. 



Wat doet de Vroedvrouw? 

De vroedvrouw biedt medische opvolging, psychosociale ondersteuning en begeleidt 
bij de zorg van moeder en kind.

De vroedvrouw staat in voor begeleiding en advies tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamtijd. 
Na de bevalling kan ze bij jou thuis komen en neemt de medische verantwoordelijkheid op zich. Zo kan ze de 
borstvoeding mee opvolgen, vragen beantwoorden rond allerlei thema’s, zien hoe de navelstrengverzorging 
gaat, screenen op metabole stoornissen (de vroegere hielprik), het welzijn van mama en baby opvolgen,... 

Je kan beroep doen op de vroedvrouw tot je kindje 1 jaar is. Soms loopt het anders dan verwacht... weet dat 
je ook dan recht hebt op nazorg van een vroedvrouw. 

Wat doet de kraamverzorgende?

De kraamverzorgende biedt niet-medische zorg, geeft advies en helpt bij het 
huishouden.

De kraamverzorgende ondersteunt in de verzorging van mama en baby, huishoudelijk werk (beperkt 
poetsen), kinderen opvangen en naar school brengen en geeft advies en tips i.v.m. voeding en verzorging. 

De kraamverzorgende komt 2 tot 4 uur per dag helpen. Dit kan vanaf vlak na de geboorte tot maximaal acht 
weken na de bevalling.

Wat is het kostenplaatje? 

De kostprijs van een geconventioneerde vroedvrouw (rekent de officiële tarieven) wordt terugbetaald door je 
ziekenfonds. Andere kosten (dossierskosten, vervoerskosten,...) betaal je zelf. 

De kostprijs van kraamzorg hangt af van de gezinssituatie en het gezamenlijk netto inkomen. Vraag na bij je 
ziekenfonds of je een extra tussenkomst krijgt voor kraamzorg. 

Heb je een hospitalisatieverzekering? Kijk dan even na of ze extra kosten van vroedvrouw en/of kraamzorg 
dekt.

We wensen jullie een fijne kraamtijd!

Meer informatie? 

www.kraamvogel.be of info@kraamvogel.be
Tijdens de openingsuren van De Kraamvogel: woensdag en vrijdag 09.30-14.00
Spreekuren ‘zwangerschap en geboorte’ in de Huizen van het Kind Antwerpen:

www.antwerpen.be/huisvanhetkind | www.zwangerinantwerpen.be


