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GVO :geprinte powerpoint, didactische hulpmiddelen, DVD, brochure ,foto’s,…. 

Respecteer de Internationale gedragscode 

.  
 overzicht van alle prenatale informatie verstrekking dat het ziekenhuis 

aanbiedt, vergeet hierbij niet de eventuele filmpjes die afgespeeld 
worden in de wachtzaal,patientenkamers ed. 

 

 onderstaande thema’s komen aan bod in het geheel van de 
verschillende documenten, powerpoint,DVD, didactisch materiaal van 
de infosessies,… 

 

 

1. Het belang van borstvoeding zowel voor de 
baby als voor de moeder? 

J  N 

 

2. Het belang van huid-op-huid contact na de 
geboorte? 

J  N 

3. Het belang van een vroege 
borstvoedingsinitiatie? 

J  N 

4. Het belang van samen te zijn 24/24 uur per 
dag? 

J  N 

5. Het belang van voeden op vraag van de baby? J  N 

6. Het belang van frequent voeden om voldoende 
melk aan te maken? 

J  N 

7. Het belang van een correcte houding en goed 
aanleggen tijdens de borstvoeding? 

J  N 

8. Het belang van uitsluitend borstvoeding tijdens 
de eerste 6 maanden, waarbij geen andere 
vloeistoffen of voedsel worden gegeven?  

J  N 

9. Het feit dat borstvoeding belangrijk blijft na 6 
maanden wanneer er ook andere voeding wordt 
gegeven?  

J  N 

10. Het leren manueel kolven voor alle moeders J  N 

11.De verschillende methoden om pijn te 
verzachten tijdens de arbeid en de bevalling om 
de eerste borstvoeding in optimale 
omstandigheden te laten verlopen. 

J  N 

12. Een geschreven document over het   manueel 
kolven wordt aan de moeders meegegeven bij het 
ontslag uit de kraamafdeling 

 

J  N 
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13.Een geschreven document is ter beschikking 
met de minimum standaard informatie over 
kunstvoeding ? de brochure van K&G volstaat 
indien het ziekenhuis geen eigen brochure heeft 
De inhoud omvatvolgende punten: 
 

 praktische richtlijnen en risico’s van de 
verschillende type kunstvoeding  
(typemelkpoeder,toedieningswijze,hoeveelheden, 
frequentie, de optimale periode om andere voeding 
te introduceren,…) 

 keuze zal toegankelijk, haalbaar en financieel 
mogelijk zijn voor de familiale situatie van deze 
moeder 

 veiligheid en hygiëne richtlijnen voor de 
bereiding, gebruik en bewaring van kunstvoeding 

 demonstreren van de correcte bereiding van 
voeding het beste geschikt voor hun situatie en dit 
nadien door de moeder laten herhalen 

 informatie geven over borstverzorging en hoe 
de melkproductie gestopt kan worden. 
 

J  N 

14.worden er geschenkdozen gegeven prenataal 
of postnataal? 

          Indien ja zet deze klaar voor de evaluatie en 
wees zeker dat er nergens afbeeldingen of 
verwijzingen aanwezig zijn voor 
kunstvoedingsfirma’s, tutten, flessen, 
kortingsbonnen… 
 

J  N 

15.Waar en hoe kan men informatie vinden na het 
verblijf in de kraamafdeling 

 contact opnemen met het ziekenhuis,  
 zich wenden tot een consultatie  
 hulp te krijgen via een ondersteuningsgroep 

voor moeders 
 hulp te krijgen via een andere 

gezondheidsdienst (K&G,) 
zelfstandige vroedvrouwen 
huisarts- gynaecoloog - kinderarts 
lactatiekundige 

 

J  N 

 


