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ONS TEAM

Hoofdvroedvrouw

Karima Soussi

30 vroedvrouwen

4 lactatiekundigen

1 logistiek medewerker

12 zelfstandige  
vroedvrouwen in 

bijberoep 

5 pediaters

8 gynaecologen

2 kinesisten



 5 verloskamers 

 4 met relaxatie-bevallingsbaden

 1 consultatieruimte 

 Gemiddeld 1000 bevallingen per jaar

VERLOSKAMERS



KRAAMAFDELING



KRAAMAFDELING

• Observatie zwangeren

• Postpartumzorgen

• Gemiddelde ligduur 3,8 dagen

• Mogelijkheid tot rooming-in partner 

21 bedden

• 3 nachten voor vaginale partus

• 4 nachten voor sectio

Vanaf 1 januari 
2018

• Moeder &  kind

Streven naar 
medisch 

verantwoord 
ontslag



NEONATOLOGIE



NEONATOLOGIE

12 bedden

180 opnames van zieke neonaten en 

prematuren vanaf 33 weken

 Infrastructuur donker-licht

Mogelijkheid tot rooming-in van ouders en 

baby voor ontslag  van neonatologie



Projectvoorstelling 
Serena

Oprichting 
werkgroep

Interne 
bijscholingen

Borstvoedings
lessen

BFHI, HOE HET ALLEMAAL BEGON

1e label april 2013



EVOLUTIE SINDS 2009

4 nieuwe 
gynaecologen

4 lactatiekundigen
Oprichting 

vroedvrouwconsultatie



OPRICHTING WERKGROEPEN

BFHI
Vroedvrouw

consultatie

Neonatologie

Ontwikkelingsgerichte 
zorg

Motherfriendly



Opvolging zwangere

•Samenwerking 

tussen gynaecoloog 

en vroedvrouw

•Alternerend systeem

•Veel aandacht voor 

GVO

BFHI

•Voedingskeuze

• Inschrijven BV les

•Brochures

•Info zelfstandige 

vroedvrouw 

•Pre- en postnataal

Motherfriendly

•Bevallingshoudingen 

& alternatieve 

pijnbestrijding

•Informatie met 

beeldmateriaal

•Rondleiding voor 

zwangeren

VROEDVROUWCONSULTATIE



BORSTVOEDINGSLESSEN



INFO AVOND EN RONDLEIDING



ONZE NIEUWE BROCHURES



Meer vraag 
naar postnatale 

zorgen

Verkorte ligduur  
Zoektocht naar 

snelle 
doorverwijzing

VROEDVROUW NA ONTSLAG  



VROEDVROUW NA ONTSLAG

Info avond voor 

externe 

zelfstandige 

vroedvrouwen regio 

Antwerpen 

Zorg op 
maat na 
ontslag

Voorstelling team  
en toelichting 

borstvoedings -
beleid 

Ontstaan 
Whatsapp groep 

AZ Monica



D1 info zelfstandige vroedvrouw

Whatsapp ZVV Monica

 Indien geen respons

D2 Whatsapp vroedvrouwen Antwerpen

Vroedvrouw contacteert steeds zelf de patiënt

Vermeld in patiëntendossier & briefing

Zorg op maat 

WERKWIJZE MATERNITEIT



Whatsapp

ZVV 

AZ Monica

Snel

Zorg op 
maat

VOORDELEN WHATSAPP

Privacy Ecologie

Kosteloos 



 Positieve reacties vanuit het werkveld 

 Snel

 Efficiënt 

 Continuïteit 

 Kosteloos

 Extra communicatie bij bijzondere aandachtspunten

 Aandacht voor privacy 

 Werkethiek 

ERVARINGEN VROEDVROUWEN



 Positieve reacties van de moeders op kraamafdeling 

 Snel

 Efficiënt 

 Geruststellend

 Organisatie postpartumzorg is geen zorg voor de pasbevallen 

moeder

ERVARINGEN MOEDERS



MOTHERFRIENDLY

AUTONOMIE EDUCATIE

INFORMED 
CHOICE

EMPOWERMENT



WHO richtlijnen

 Vrije keuze begeleiding psychische ondersteuning

 Eten & drinken naar keuze

 Aanmoedigen van niet-medicamenteuze pijnstilling 

 Bewegen, verschillende houdingen aanbieden

 Vermijden van invasieve technieken

MOTHERFRIENDLY



Inductie %
Sectio %

Kunstverlossing %
Episiotomie %

MOTHERFRIENDLY DOELSTELLINGEN

Informed choice



Perinataal 

overleg

KCE 

NICE

Interactief 

multidisciplinair 

overleg

Fysiologie

SENSIBILISERING ARTSEN EN 

VROEDVROUWEN



Opvolging zwangere

•Samenwerking 

tussen gynaecoloog 

en vroedvrouw

•Alternerend systeem

•Veel aandacht voor 

GVO

BFHI

•Voedingskeuze

• Inschrijven BV les

•Brochures

•Info zelfstandige 

vroedvrouw 

•Pre- en postnataal

Motherfriendly

•Bevallingshoudingen 

& alternatieve 

pijnbestrijding

•Informatie met 

beeldmateriaal

•Rondleiding voor 

zwangeren

VROEDVROUWCONSULTATIE



 Werking van hormonen 

 Alternatieve arbeids- en baringshoudingen

 Belang van beweging

 Bewustmaking alternatieve pijnbestrijding

 Toekomst GVO groepslessen rond arbeid en 

bevalling  

SENSIBILISERING ZWANGEREN



SENSIBILISERING ZWANGEREN



INFO ARBEIDSHOUDINGEN



> 80% zelfstandige 
vroedvrouw bij ontslag

Open materniteit voor 
zelfstandige 

vroedvrouwen

1 op 1 
arbeidsbegeleiding

REALISATIES



PKU & bloednames aan de borst 

Ononderbroken huidcontact bij sectio’s

Daling aantal episiotomie

Minder bevallingen in lithotomie houding

Meer badbevallingen

REALISATIES 



BABYFRIENDLY PKU



SKINNEN OP OK



BADBEVALLINGEN



SKINNEN BIJ MAMA



EN PAPA



Working hard for something we don’t care 

about is called stress.

Working hard for something we love

is called passion.

TOT SLOT


