Benieuwd
naar onze kraamzorg?

Over ons

Neem deze folder door of bezoek onze website voor

Familiezorg O-Vl. biedt zorg en ondersteuning in de

meer informatie.

thuisomgeving. We zijn er voor iedereen, in alle le-

Praktisch

Kraamzorg

vensfases: jong, oud, alleenstaand, gezin, mantelzorgers of mensen met een zorgvraag. Onze 1.700 medewerkers zijn actief in Oost-Vlaanderen en een deel
van Vlaams-Brabant.
Als organisatie hebben we speciale expertise opgebouwd in de zorg voor ouderen, personen met een
chronische of acute zorgnood, personen met (jong)
dementie, personen met een psychische kwetsbaarheid, personen met een handicap en kraamzorg.
Contacteer ons
www.familiezorg.be
Tel. regio Oost-Vlaanderen: 09-225 78 83
Tel. regio Vlaams-Brabant: 02-461 29 00
E-mail: info@familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/
Zorg aanvragen?
Doe een aanvraag via onze website of bel ons. Wij
komen langs om samen met je gezin of mantelzorger
de mogelijkheden te bespreken.
Familiezorg O-Vl.
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent (hoofdzetel)
Bloklaan 38
1730 Assse (bijkantoor)
VU: Mieke Ruys, algemeen directeur,
Ondernemingsnummer: 0412.914.845

Familiezorg O-Vl

uw zorg in goede handen

Ondersteuning voor baby
en gezin

In blijde verwachting!

Hoe vraag je kraamzorg aan?

Met de komst van je baby breekt een spannende en

• Doe je aanvraag op www.familiezorg.be of bel

ingrijpende periode aan. Tijdens de zwangerschap en

naar 09-225 78 83.

voor en na de geboorte kan je beroep doen op de

• Nadien komen we langs op kennismakingsbezoek,

kraamzorg van Familiezorg O-Vl. We zorgen voor rust

bij voorkeur tijdens je zwangerschap. Dit gesprek

en vertrouwen, zodat je van de bevalling kan herstel-

is gratis en vrijblijvend.

len en extra kan genieten van die eerste weken met

• Je betaalt een inkomensgerelateerd uurtarief van

je kindje.

maximum 9 euro per uur.
• Je mutualiteit of (hospitalisatie)verzekering geeft

• Wil je even op adem komen en rustmomenten in-

wellicht een financiële tegemoetkoming.

bouwen voor jezelf?
• Wil je graag ondersteuning of advies bij de verzorging van je pasgeboren baby?
• Wil je extra handen bij de verzorging van je meerling?
• Wil je na de bevalling zo snel mogelijk naar huis?
Onze kraamverzorgende luistert naar jou en biedt
graag antwoord op je pré- en postnatale vragen. Er

Wat kan je van onze kraamverzorgenden verwachten?

is extra zorg en aandacht voor meerlingen, kwetsbare zwangerschappen, vroeggeboorte en medische
complicaties bij moeder of kind.

• Zorg voor je pasgeborene (babybadje, hulp bij borsten flesvoeding,…)
• Observatie van gedrag en voedingsgewoonten van je

Onze kraamverzorgenden zijn opgeleid in samenwerking

baby in samenwerking met de vroedvrouw en/of arts

met de Expertisecentra Kraamzorg. Snelle opstart is mogelijk.

• Tips & tricks (slaapplaats en -houding, omgaan met
huilgedrag,…)
• Praktische, sociale en emotionele begeleiding (zorg
voor de andere kinderen, boodschappen, oppas
van je baby terwijl je buitenshuis bent of rust neemt,…)
• Advies over ondersteunende diensten (Kind en
Gezin, Huis van het Kind, Kinderopvang,…)
• Ondersteuning bij het huishouden (wassen, strijken, koken,
boodschappen, zorg voor de woonomgeving,…)

