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Kraamzorg 

Of je nu voor de eerste, tweede, derde, … keer bevalt en je één of meerdere dagen in het 
ziekenhuis verblijft, de eerste weken thuis vergen toch een aanpassing. Tijdens deze 
ingrijpende periode kan een goede ondersteuning het verschil maken. De 
kraamverzorgende helpt jullie om van de kraamtijd thuis een periode te maken waarin 
jullie als gezin ten volle kunnen genieten van de nieuwe baby.  

Wat kan een kraamverzorgende voor jullie betekenen: 

 Zij begeleidt jullie bij de verzorging en voeding van jullie baby en geeft heel wat 
nuttige tips.  

 Zij verzorgt de moeder (hulp bij het wassen) en biedt een luisterend oor.  

 Zij houdt het huishouden draaiende (koken, wassen, strijken, opruimen, 
boodschappen doen, ..).  

 Zij vangt jullie oudere kindjes op, brengt hen naar school en betrekt hen zoveel 
mogelijk bij het hele gebeuren.  

 Zij neemt geen medische verantwoordelijkheid op voor mama en baby. 

Kraamzorg vraag je best tijdig aan, zodat de hulpverlening vlot georganiseerd kan 
worden. De aanvraag gebeurt liefst rond vijf maanden zwangerschap. Ook later kan je 
nog contact opnemen met de kraamzorgdienst om na te vragen wat nog mogelijk is. Na 
je bevalling verwittig je de kraamzorgdienst best zo snel mogelijk. Op die manier kan de 
hulp vlot van start gaan.Om kraamzorg aan te vragen, neem je contact op met de dienst 
van je keuze. Een verantwoordelijke brengt jullie tijdens de zwangerschap vrijblijvend 
een bezoek om jullie verwachtingen en wensen af te stemmen. Tijdens dit gesprek krijg je 
meer informatie over wat je van kraamzorg kan verwachten en over de kostprijs. 

Hierna vind je een overzicht van de verschillende organisaties en hun dienstverlening. 

1. Familiezorg: 

Hulp mogelijk tot drie maanden na de bevalling, indien nodig is verlenging mogelijk. Ook 
tijdens de zwangerschap kan beroep gedaan worden op de kraamzorgdienst. De 
kraamverzorgster komt per zorgdag 2 tot 4 uur langs. Afhankelijk van de doelstelling is 
hulpverlening in het weekend of op een feestdag mogelijk. 
Contact:     E-mail: info@familiezorg.be 

Telefonisch:  Regio Gent en Meetjesland  09 225 78 83 

   Regio Waas en Dender  052 35 72 00 
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   Regio Land van Aalst  053 80 01 88  

   Regio Vlaams – Brabant  02 461 29 00 
 

2. Familiehulp: 

Kraamzorg wordt aangeboden tot 8 weken na de bevalling. Ook tijdens de zwangerschap 
kan je een beroep doen op kraamhulp. De uurregeling is flexibel, in overleg met het 
gezin. Ondersteuning in het weekend en op feestdagen is mogelijk in nood maar is dan 
beperkt tot bereiden maaltijden en bij lichaamsverzorging.. 

Contact: 

 Aalst: 053  60 55 60 

 Antwerpen: 03 220 12 40 

 Brussel: 02 543 79 10  

 Gent 09 225 37 63 

 Sint-Niklaas 03 760 00 60 
 

3. Korian Home Care: 

Deze organisatie verleent hulp aan iedere persoon, vrijblijvend van de mutualiteit. De 
kraamzorg wordt in principe geboden gedurende drie maanden vanaf de thuiskomst van 
de baby. Blijkt de kraamzorg onverwacht langer nodig dan de voorziene drie maanden, 
dan kunnen onze kraamverzorgenden u blijven ondersteunen zolang dit nodig is. Ook 
moeders in spe die op doktersadvies prenatale rust moeten nemen, kunnen beroep doen 
op kraamzorg voordat de baby geboren is. 
 

Contact:     E-mail:  kraamzorg@korianhomecare.be  

Telefonisch:  03/860 70 00 

4. FERM: 

Kraamzorg is mogelijk tot 3 maand na de bevalling, deze termijn kan verlengd worden 
indien nodig. Er kan ook tijdens de zwangerschap kraamzorg ingepland worden indien er 
zorgnood is. De hulp is flexibel en op maat van het gezin. In het weekend kan ook hulp 
geboden worden voor noodzakelijke taken, tegen een verhoogde bijdrage per uur. 
Contact: 

 Kraamzorg Vlaams Brabant: 070/22 88 78 

 Kraamzorg Oost-Vlaanderen: 054 32 39 53 

 Kraamzorg Antwerpen: 03 237 15 53 

mailto:kraamzorg@korianhomecare.be


3 
 

5. I - mens: 

Binnen acht weken na de bevalling wordt maximum 80 uur hulp geboden. Voor een 
tweeling wordt dit uitgebreid naar 160 uur binnen 16 weken na de bevalling. Tijdens de 
zwangerschap is gezinszorg mogelijk op medisch voorschrift. De zorg wordt aangeboden 
tijdens vier aaneensluitende uren in voor- of namiddag. Tijdens het weekend is geen hulp 
mogelijk. 
Contact:      E-mail: info@i-mens.be 

Telefonisch: 078 15 25 35 
 

6. Helan: 

Binnen acht weken na de bevalling wordt maximum 80u hulp geboden. Voor een 
meerling kan kraamzorg tot 16 weken na de bevalling, met een maximum van 160u. 
Tijdens de zwangerschap kan er 1 maand voor de bevalling kraamzorg worden geboden, 
gezinszorg is ook mogelijk. De  zorg wordt aangeboden tijdens 2 of 4 aaneengesloten 
uren 
Contact:      E-mail: info@partena-gezinszorg.be 

Telefonisch:  09 269 85 90 

 
 

 Tegemoetkomingen 

 

1. Christelijke mutualiteit: 

Tegemoetkoming van € 240 indien beide ouders lid zijn bij CM (€ 120 indien 1 ouder lid 
is). Tussenkomst voor maximum € 5 per uur en dit voor maximum 30 uur kraamzorg. 

  Originele factuur van kraamzorgdienst moet bezorgd worden aan ziekenfonds.  
  CM werkt samen met familiezorg, familiehulp en FERM.  

2. Solidaris:  

Tegemoetkoming van € 80 per lid (indien beide ouders lid zijn: tegemoetkoming van  
€ 160).  

 Werkt samen met I – mens 
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3. Liberale mutualiteit 

Tegemoetkoming van € 5 per uur voor maximum 40 uur (dus in totaal tegemoetkoming 
van € 200). 

  Werkt samen met I - mens.  

4. Helan 

Tegemoetkoming van € 5 per uur met een maximum van € 150 euro per jaar.  

 Originele factuur van kraamzorg te bezorgen aan het ziekenfonds.  
 

Vroedvrouw aan huis 

De vroedvrouw staat in voor de medische zorgen bij moeder en kind zoals: 

 hygiënische zorgen 
 wondverzorging 
 navelverzorging 
 uitvoeren van een hielprik 
 begeleiding en ondersteuning bij de voeding van moeder en kind 
 een luisterend oor bieden wanneer het even wat moeilijker gaat 
 Dit alles zo nodig in samenspraak met de huisarts, gynaecoloog en/of kinderarts 

 

Zelfstandige vroedvrouwen: 

Op zoek naar een vroedvrouw bij jou in de buurt? Dan kan je terecht bij VLOV: 
www.vroedvrouwen.be. In het luik ‘voor ouders’ vind je een overzicht van zelfstandige 
vroedvrouwen, vroedvrouwenpraktijken en geboortehuizen. Via de zoekfunctie op 
provincie of postcode vind je een vroedvrouw bij jou in de buurt. 

Telefonisch via 03 218 89 67 of via mail naar info@vlov.be  

Op de website van AZ Sint-Blasius vind je een overzicht van zelfstandige vroedvrouwen 
werkzaam in Dendermonde en de omliggende regio’s: www.azsintblasius.be/zwanger. 

  

 

 

http://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@vlov.be
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Overige hulp  

1. Kind & Gezin: 

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht actief 
bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op 
de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. 

Kind en gezin is te bereiken via het algemene telefoonnummer of via mail:  
078 150 100 – info@kindengezin.be. 

Consultatiebureau: Kroonveldlaan 40A, 9200 Dendermonde.  

2. Huis van het kind:  

Het huis van het kind is een initiatief van Kind en Gezin. Het is een info- en ontmoetings-
plaats voor ouders. Je kan bij hen terecht voor al je gezins- en opvoedingsvragen. Zij 
bieden ook infosessies en workshops aan. 

Huis van het Kind Dendermonde – De Kroon: 

 Kroonveldlaan 40, 9200 Dendermonde 

 Telefoon: 052 27 27 94 

Huis van het Kind Zele – ROTZ: 

 Markt 45, 9240 Zele 

 Telefoon: 052 45 98 16 

 

Kinderopvang 

Er bestaan zeer veel diensten die kinderopvang voorzien, hieronder worden de meest 
relevante opgesomd die werkzaam zijn in regio Dendermonde. Uiteraard kunnen we niet 
elke dienst vermelden, je bent dus vrij om zelf op zoek te gaan naar een andere dienst 
voor kinderopvang. 

1. Dienst voor onthaalouders Dendermonde: 

De dienst onthaalouders biedt jou als ouder de mogelijkheid om je kind tot de 
schoolleeftijd te laten opvangen in gezinsverband. Je kind komt terecht in een warm 
gezin waar baby's worden opgevolgd volgens hun eigen ritme met de nodige rust, 
voeding en verzorging en waar peuters de gepaste structuur en ontplooiingskansen 
krijgen. In overleg met de onthaalouder is buitenschoolse opvang soms ook mogelijk. 

mailto:info@kindengezin.be
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De dienstverantwoordelijken begeleiden de onthaalouders om de kwaliteit van de 
opvang te optimaliseren via huisbezoeken en vorming. Ook volgen zij samen met de 
onthaalouders de ontwikkeling van je kind op. 
Contact: 

Adres:  Kroonveldlaan 40C, 9200 Dendermonde.  

E-mail:  dog@dendermonde.be  

Telefoon:  052 27 27 87 
 

2. Gezinsbond – kinderoppasdienst: 

Een aanvraag kinderoppas bij de Gezinsbond is afhankelijk waar je woonachtig bent. Een 
kinderoppas moet steeds aangevraagd worden via de verantwoordelijke, zo ben je zeker 
van een optimale verzekering en een correcte bijstand. Vraag minsten 2 dagen vooraf 
een kinderoppas aan.  

Voor een kinderoppas van 08.00u tot 24.00u betaal je 4 euro per uur. Als de kinderoppas 
overnacht, kost dit 20 euro. Er wordt een extra verzekeringskost aangerekend van 1.5 
euro.  
 

3. Mutualiteit: 

Je kan ook informeren bij je mutualiteit welke opvang zij voorzien. Sommige 
mutualiteiten hebben ook een dienst “oppas voor ziek kind”.  

 

4. Nuttige websites: 
 

 www.ikzoekkinderopvang.be/zoek.php 

 www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp 

 

mailto:dog@dendermonde.be
http://www.ikzoekkinderopvang.be/zoek.php
http://www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp

