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Bevallen
op campus Sint-Augustinus 



Beste aanstaande ouders

Welkom op campus Sint-Augustinus. In deze brochure 
vindt u praktische informatie over het verloop van uw 
bevalling. Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan 
niet contact op te nemen met onze dienst of met uw 
behandelend arts.



Wanneer komt u naar 
het ziekenhuis?

Wanneer u denkt dat de arbeid is begonnen, komt u naar 
het ziekenhuis.
Wij raden u aan om rechtstreeks naar het ziekenhuis te 
komen wanneer u:
•	bloed verliest;
•	vocht verliest;
•	 last hebt van plotse en/of hevige pijn;
•	uw kindje niet voelt bewegen.

Bij ongerustheid kunt u altijd contact opnemen met uw 
behandelend arts of met de verloskamer.



Uw aankomst in het 
ziekenhuis

Overdag
Komt u overdag naar het ziekenhuis? Dan bereikt u ons 
het best via de hoofdingang in de Oosterveldlaan.

‘s	Avonds
Tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ’s morgens verloopt 
de toegang tot het ziekenhuis uitsluitend via de dienst 
spoedgevallen. Deze bevindt zich in de Spoorweglaan. U 
meldt zich altijd aan bij het onthaal.

De verloskamer bereikt u door route 344 te volgen.  
U belt aan en wacht tot de vroedvrouw u begeleidt naar 
de arbeidskamer.



Wat brengt u mee 
naar het ziekenhuis?

Administratie
•	uw vooropnameformulier;
•	uw huwelijksboekje of een erkenningsakte.

Wanneer u niet getrouwd bent, kan de vader zijn 
ongeboren kind erkennen vanaf de zesde maand van de 
zwangerschap. De vader krijgt van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand in zijn gemeente een uittreksel uit 
de erkenningsakte. Hiermee kan hij na de geboorte zijn 
kindje aangeven zonder aanwezigheid van de moeder. 
Ongehuwden die hun kind niet erkennen vóór de 
geboorte, moeten binnen de 15 dagen samen aangifte 
doen van de geboorte.

•	uw identiteitskaart;
•	uw bloedgroepkaart;
•	een verwijsbriefje van uw arts: “opname op de dienst 

verloskamer - MIC”. Dit formulier bevat belangrijke 
informatie voor de vroedvrouw;

•	uw allergiekaart;
•	uw SIS-kaart indien u nog geen elektronische 

identiteitskaart hebt;
•	een aangifteformulier van uw bijkomende verzekering. 

Voor Assurcard of DKV brengt u de kaart van de moeder 
mee.

Voor	uzelf
•	voldoende aangepast ondergoed en aangepaste 

nachtkleding;
•	voedingsbeha’s bij borstvoeding;
•	pantoffels;
•	 toiletgerief;
•	handdoeken, washandjes;
•	een badjas en een badlaken, wanneer u gebruik wenst 

te maken van het relaxatiebad;
•	T-shirt of korte nachtjapon voor de bevalling;
•	 comfortabele dagkleding.



Voor	uw	baby
•	babykleding;
•	een mutsje;
•	krabwantjes;
•	een kam en borsteltje;
•	een eenvoudige babythermometer. Wanneer u dit 

wenst, kunt u bij ons een thermometer aankopen 
(richtprijs: € 7,00);

•	kleding voor de dag waarop u uw baby mee naar huis 
neemt.

De verzorgingsproducten voor uw baby worden u 
aangeboden door het ziekenhuis.



Bezoekuren

Voor alle kamers gelden onze algemene bezoekuren, van 
14 tot 20 uur. In de voormiddag en na 20 uur laten wij 
geen bezoek toe, in het belang van de moeder. Op een 
eenpersoonskamer geldt deze beperking niet voor uw 
partner en voor de broers of zusjes van uw kindje. In elk 
geval vragen we u om rekening te houden met de rust in 
het ziekenhuis.

De hoofdingang van het ziekenhuis is gesloten vanaf 
20 uur. U kunt het ziekenhuis dan enkel verlaten
via de dienst spoedgevallen in de Spoorweglaan.

Overnachting van uw 
partner

Uw partner kan enkel blijven overnachten wanneer u op 
een eenpersoonskamer ligt. Hiervoor rekenen wij een 
supplement aan. Dit supplement is niet van toepassing 
wanneer u verblijft in een grote kamer met babybox in 
de vernieuwde afdeling (categorie 7) of in een kamer 
met salon in de niet verbouwde afdeling (eveneens 
categorie 7).

Wij rekenen volgende supplementen aan:
•	 logies: € 15,00; 
•	ontbijt: € 4,00;
•	middagmaal: € 10,00;
•	avondmaal: € 6,00.



Kinderartsen

Hieronder vindt u een overzicht van de kinderartsen, 
verbonden aan campus Sint-Augustinus. Tijdens uw 
verblijf volgt een van deze artsen uw kindje op. Op onze 
materniteit bestaat hiervoor een wekelijkse beurtrol.

Voor latere begeleiding bent u vrij een arts te kiezen uit 
onderstaande lijst. Bij deze kinderartsen
kunt u enkel in het ziekenhuis op consultatie komen. 
Hiervoor maakt u een afspraak via het
secretariaat kindergeneeskunde (van 8.30 tot 19 uur).

•	Dr. Myriam Carrette
•	Dr. Kathleen Plaskie
•	Dr. Florence Slap
•	Dr. Ann Van de Casteele
•	Dr. Christine Vandeputte
•	Dr. Ann Vander Auwera
•	Dr. Christine Van Mol
•	Dr. Sascha Van Nuijs
•	Dr. Katrien Vanrykel
•	Dr. Els Verlinden



Wat heb ik meteen 
nodig thuis?

voor	de	baby
• pampers;
• flessen bij flesvoeding.

voor	uzelf
• maandverband;
• borstcompressen bij borstvoeding.

Meer informatie vindt u ook terug op onze website  
www.bevalleninwilrijk.be.



Contactgegevens

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
BE-2610 WILRIJK

Dienst spoedgevallen 03 443 39 00
Opname 03 443 35 94
Verloskamer 03 443 35 39
ve 14 en MIC (kamers 2375 tot 2396) 03 443 35 14
ve 20 (kamers 3202 tot 3227) 03 443 35 20
Consultatie pediatrie 03 443 38 96

www.bevalleninwilrijk.be
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