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Welkom !
Weldra mogen wij u verwelkomen voor de geboorte van uw kindje.
Deze brochure verschaft u informatie over onze afdelingen verloskwartier,
materniteit en neonatologie.
Hebt u na het lezen ervan nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om
deze te stellen. Onze artsen en vroedvrouwen zijn steeds bereid u verder
te helpen.
Nuttige telefoonnummers vindt u op pagina 20.
We danken u voor uw vertrouwen en zullen alles in het werk stellen
om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
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De afdeling
 De kamers
De afdeling materniteit beschikt over luxekamers en een
tweepersoonskamer.
Alle






kamers beschikken over
Een toilet, een lavabo en een douche
Een koelkast en een microgolfoven
Een safe voor het opbergen van waardevolle voorwerpen
Een televisie en een DVD speler
Een elektrisch verstelbaar bed, zo kunt u zelf de meest comfortabele
stand kiezen.

Op het moment van uw opname zal de vroedvrouw uw kamerkeuze
vragen. We verontschuldigen ons mocht op dat moment het door u
gevraagde kamertype niet beschikbaar zijn.
De bedragen van het wettelijk bepaald persoonlijk aandeel in uw
verblijfskosten alsook de wettelijk bepaalde forfaits vindt u terug in de
bundel ‘Kamerkeuze & Financiële voorwaarden’ die u bij opname wordt
aangeboden. Deze bedragen worden door de overheid bepaald en worden
regelmatig herzien.
Volgende kamersupplementen worden gevraagd:

supplement per dag

tweepersoons
kamer
0.00 €

luxekamer
55.00 €
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Bezoekuren







Uw partner is heel de dag welkom . Op de luxekamers kan uw
partner overnachten op een comfortabel zetelbed. Hiervoor wordt
geen extra bijdrage aangerekend. Enkel indien uw partner wil
gebruiken maken van de hotelservice ( => bestelling extra maaltijd)
zullen deze maaltijden aangerekend worden.
Voor familie en vrienden gelden volgende bezoekuren:
o Van 14 tot 16.30 uur
o Van 18.30 tot 20 uur.
Vanaf 21 uur wordt er stilte gevraagd zodat de rust van alle
patiënten verzekerd is.

 Enkele praktische aspecten
 Telefoon
Draagbare telefoons/GSM blijken door hun zendvermogen en frequentie in
sommige gevallen de goede werking van medische apparatuur te storen.
Het gebruik van deze toestellen is bijgevolg enkel toegelaten op
materniteit. Op verloskamer en neonatologie is het gebruik van een GSM
– zelfs in stand-by-mode – dan ook verboden.
Het personeel van het ziekenhuis werkt met speciale draadloze toestellen
zonder storing.
 Parking
Tijdens uw verblijf kan uw partner gebruik maken van de
bezoekersparking Mechelsestraat, mits betalend te parkeren en/of een
abonnement aan te kopen ter waarde van 20 euro voor een periode van
vijf dagen.
 Draadloze internettoegang
Het ziekenhuis biedt kosteloos internettoegang aan voor patiënten met
een eigen computer die draadloos internet ondersteunt.
Inloggen gaat automatisch.
Wij kunnen geen ondersteuning bieden bij eventuele problemen.
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Naar het ziekenhuis
 Wanneer komt u naar het verloskwartier?









Bij regelmatige weeën (om de vijf minuten gedurende een uur). Het
geboorteproces begint meestal met kleine, lichte en voorbijgaande
samentrekkingen of contracties van de baarmoeder. Geleidelijk
volgen de contracties elkaar sneller op en worden ze pijnlijker en
regelmatiger. Uw buik wordt ook hard tijdens een contractie.
Bij verlies van bloed of vruchtwater
Bij voortijdige weeën (dwz vóór de 37e zwangerschapsweek)
Bij verminderde bewegingen van uw kindje
Na een ernstige val of auto-ongeluk
Op advies van de arts
Op afspraak

Indien u ongerust bent kunt u steeds telefonisch contact
opnemen met uw arts of met de vroedvrouw op de verloskamer:
 03-491 22 75

 Hoe kunt u het verloskwartier bereiken?




Tussen 7 tot 21 uur kunt u zich via de hoofdingang aan de
Mechelsestraat aanmelden aan het onthaal in de centrale hal of u
komt rechtstreeks naar het verloskwartier. De administratieve
inschrijving gebeurt nadien via de verloskamer.
’s Nachts ( van 21 tot 7 uur ) meldt u zich aan op de dienst
spoedgevallen, te bereiken via de Mechelsestraat, waar u wordt
ingeschreven. Een ziekenhuismedewerker begeleidt u naar het
verloskwartier.

In het verloskwartier wordt geen bezoek toegelaten. De
aanstaande moeder wordt bijgestaan door haar partner of door
één vertrouwenspersoon naar keuze.
 Wat brengt u mee?

-

Voor uzelf
Gemakkelijk nachtkleed of T-shirt voor bevalling (eventueel sokken,
koude voeten tijdens de arbeid en na de bevalling zijn niet
abnormaal)
Nachtkledij (knoopjes vooraan zijn handig bij borstvoeding)
Toiletgerief (handdoeken, washandjes, zeep, …)
Voldoende en ruime slipjes
Kraamverband en borstkompressen krijgt u op de afdeling
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Voor uw kindje
- Zeep en haarborstel / kam
- Babykleding( onderhemdjes ,bovenkleedjes, kousjes,…)
- mutsje (kans op afkoeling na de geboorte)
- Katoenen wantjes (bescherming van het gezichtje bij lange
nageltjes)
- Fopspeen indien gewenst
- Slabbetjes
- Luiers en verzorgingsdoekjes zijn beschikbaar op de afdeling
- Mogelijkheid tot aankoop van setje met verzorgingsproducten



Medisch
- Bloedgroepkaart moeder
- Medicatie die u gewend was thuis te nemen
- Uw moederboekje
- De verwijsbrief van uw huisarts of gynaecoloog (indien van
toepassing)
- De uitslagen van recente medische onderzoeken en/of
röntgenopnamen (bijv. bekkenmeting)



Voor onze administratie
- Identiteitskaart
- Papieren of kaart van hospitalisatieverzekering

 Nuttig om weten


Bij opname in het ziekenhuis wordt voor elke patiënt, dus ook voor de
aanstaande moeder, een identificatiebandje aangemaakt. Het is in
uw eigen belang dat u dit polsbandje draagt gedurende uw ganse
verblijf. Ook uw kindje zal vanaf de geboorte een identificatiebandje
dragen. ( zie ook “Patiëntveiligheid “ op pagina 14)

 Hoe verloopt uw opname op het verloskwartier?


In het verloskwartier wordt u verwelkomd door een vroedvrouw. Zij zal
zich eerst informeren over het verloop van uw zwangerschap



Vervolgens worden de harttonen van uw kindje gecontroleerd. Deze
controle noemt men een Cardio-Toco- Grafie (CTG => “ monitor ”) en
gebeurt met behulp van een apparaat dat door middel van
geluidsgolven de hartslag van uw kindje registreert. Tegelijkertijd
wordt de weeënactiviteit van de baarmoeder gemeten.
Een CTG duurt minimaal 30 minuten en is pijnloos.
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Cardio-Toco- Grafie (CTG)



Door een vaginaal onderzoek evalueert de vroedvrouw de ontsluiting
van de baarmoederhals.



Aan de hand van de verkregen informatie ( vaginaal onderzoek en
CTG) overlegt de vroedvrouw met de behandelende gynaecoloog of
gynaecoloog van wacht en wordt er beslist of u al dan niet opgenomen
wordt. Het is niet abnormaal dat u nog terug naar huis kan, ook al hebt
u al voorweeën. Voorweeën zijn de aanloop naar de eigenlijke arbeid
en deze aanloop kan soms enkele dagen in beslag nemen.



Op het verloskwartier verblijft u in een “arbeids/verloskamer”. De
vroedvrouw zal u met raad en daad bijstaan om de arbeid zo
comfortabel mogelijk te laten verlopen. Baarmoedercontracties of
weeën zijn pijnlijk, maar als u zich goed kunt ontspannen zijn ze
draaglijker. Hierbij zijn de aangeleerde prenatale ademhaling -en
ontspanningsoefeningen van groot nut – zie ‘prenatale oefeningen’
pag.16.
Indien u het wenst en uw toestand het toelaat, kunt u tijdens de arbeid
gebruik maken van een warme douche of ontspannen op een zitbal.



Epidurale anesthesie ( de zogenaamde “ruggenprik”) is een
verdovingstechniek van het onderlichaam. Deze heeft tot doel de
bevalling pijnloos te laten verlopen. Indien u meer informatie wenst
over epidurale anesthesie kunt u onze brochure “Pijnloos bevallen”
raadplegen. In het ziekenhuis is er 24u/24u een anesthesist aanwezig
om epidurale anesthesie toe te passen indien u dat wenst.



De vroedvrouw houdt de gynaecoloog op de hoogte van de evolutie van
uw arbeid en verwittigt deze tijdig om de bevalling uit te voeren.
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Pasgeboren baby



Als de zorgen aan moeder en baby afgerond zijn, verblijft u nog 2 à 3
uurtjes zodat de vroedvrouw erop kan toezien dat alles goed gaat met
u en uw baby.
Als u borstvoeding geeft zal de vroedvrouw u helpen om uw baby voor
de eerste keer aan te leggen, zo snel mogelijk na de bevalling.
Om de rust en de privacy van (aanstaande) moeders en hun
baby te garanderen is er ook na de bevalling geen bezoek
toegelaten in het verloskwartier.



Daarna wordt u met uw kindje naar de afdeling materniteit gebracht,
waar de verantwoordelijke vroedvrouw u onthaalt en meer informatie
geeft over uw verder verblijf.

 Keizersnede
In sommige gevallen kan het nodig zijn een kindje te laten geboren
worden via een keizersnede. De ingreep gebeurt in het operatiekwartier
onder algemene of onder epidurale verdoving. Enkel bij epidurale
verdoving kan de vader/partner aanwezig zijn bij de geboorte.
In het operatiekwartier krijgt uw kindje de eerste verzorging door de
aanwezige vroedvrouw. Vervolgens worden de baby en de vader/partner
naar de afdeling materniteit gebracht.
U blijft zelf nog enige tijd in de ontwaakruimte op het operatiekwartier.
Als het voor uw partner niet mogelijk is om bij de baby te blijven in
afwachting van uw komst verblijft de baby intussen op de
neonatologieafdeling.
Wij proberen ook te skinnen (huid op huid contact) op de operatiekamer,
als de toestand van moeder en kind dit toelaten.
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Operatiezaal

Baby geboren via keizersnede
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 Neonatologie
Indien uw kindje te vroeg geboren is, te weinig weegt, of moet
geobserveerd of behandeld worden na een moeilijke bevalling of
keizersnede zal uw kindje eerst op de neonatologie verzorgd worden.
Ouders kunnen hun kindje op elk moment bezoeken. Zo vlug het kan
wordt u betrokken bij het voeden en verzorgen van uw kindje.
De kinderarts onderzoekt uw kindje elke voormiddag en brengt u
vervolgens een bezoek tijdens uw verblijf op materniteit.

Baby in incubator op onze neonatologieafdeling
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Bezoekuren
Voor de ouders is de afdeling neonatologie 24 op 24 uur toegankelijk; ook
telefonisch op het nummer 03/491 22 70. De neonatologie is een gesloten
afdeling. U moet dus eerst aanbellen voor u de afdeling kan betreden.
Bezoek mag enkel binnen op de afdeling met toestemming van de ouders.
De zorgen voor de baby worden altijd voorbehouden aan de ouders.
 Ouders zijn te allen tijden welkom.
 Bezoekers (indien niet ziek) zijn eveneens welkom tussen de
bezoekuren van 15:00u tot 16:00u en van 18:30u tot 20:00u.
Minstens onder begeleiding van één van beide ouders.
 We verwelkomen graag één of beide ouders met max. 2 bezoekers
(totaal max. 4 personen).
 Broertjes en zusjes zijn enkel toegestaan als ze niet ziek zijn en
zeker geen mazelen hebben. In de winterperiode zijn kinderen
onder de 12 jaar niet toegestaan.
 Iedereen die op bezoek komt, dient de handen te wassen en/of
ontsmetten vooraleer de afdeling te betreden. Mogen we u ook
vragen om extra aandacht te schenken aan de gezondheidstoestand
van uw bezoek.
Bij uw eerste bezoek wordt u begeleid door een verpleegkundige die u de
nodige info zal geven over de voorzorgsmaatregelen. In geval van een
verkoudheid is het dragen van een mondmasker noodzakelijk. Bij vragen
kan u bij de verpleegkundige terecht.
Tijdens de opname van uw baby zal u geconfronteerd worden met andere
ouders en baby’s. Om de privacy van iedereen te garanderen, vragen we
u om enkel aandacht aan uw baby te besteden. Tevens wordt er enkel
informatie gegeven aan de ouders en nooit aan anderen, ook niet
telefonisch.
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 De wettelijke en sociale verplichtingen na de geboorte


Het ziekenhuis is verplicht van elke geboorte een aangifte te doen ter
kennisgeving bij de burgerlijke stand van de stad Lier.



Binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte dient de wettige vader
en/of moeder een geboorteaangifte te doen bij de burgerlijke
stand van de stad Lier.



Indien u niet gehuwd bent, kan er op voorhand een erkenningsakte
opgemaakt worden. Hiervoor moet u beiden aanwezig zijn en een
doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum voorleggen .
Deze erkenningsakte kan opgemaakt worden door de burgerlijke
stand van de stad/gemeente waar u woont.
De erkenning kan ook na de geboorte gebeuren tegelijkertijd met de
aangifte van uw kindje. Hierbij dienen beide ouders aanwezig te zijn bij
de aangifte zodat de moeder toestemming kan geven voor de
erkenning.



Vanaf 1 juni 2014 is de naamwetgeving erg veranderd. Er zijn
verschillende mogelijkheden oa. dubbele familienaam. Voor meer info
kan u terecht bij de burgerlijke stand van uw woonplaats of
geboorteplaats.



Voor andere specifieke situaties (in echtscheidingsprocedure,
gescheiden, weduwe, …) kunt u , indien gewenst, vooraf contact
opnemen met de sociale dienst van het ziekenhuis
(03-491 37 70) of met de burgerlijke stand van uw gemeente.



De aangifte van geboorte dient te gebeuren bij de burgerlijke stand
van de stad Lier, ongeacht waar u woont. De aangifte kan enkel op
afspraak. U kan zowel via de website (www.lier.be), telefonisch (tel.
03 8000 300) of aan de onthaalbalie in het stadskantoor een afspraak
inplannen



Voor de geboorteaangifte hebt u nodig:
- Het trouwboekje of de akte van erkenning
- De identiteitskaarten van man en vrouw
- Het geboortebewijs dat u op de materniteit krijgt.



Op de burgerlijke stand ontvangt u de nodige formulieren voor de
aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan uw werkgever of uw
sociaal secretariaat) en voor het ziekenfonds.
Tevens ontvangt u een formulier in verband met de verplichte inenting
tegen kinderverlamming en enkele extra geboorteattesten.
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Verblijf op de materniteit
 Verzorging


Op de materniteit verblijft u 3 dagen, de dag van de bevalling niet
inbegrepen. In geval van keizersnede verblijft u 5 dagen op de
materniteit, de dag van de bevalling niet inbegrepen



Dagelijks wordt uw pols, temperatuur en evt bloeddruk gecontroleerd.
De vroedvrouw evalueert o.a. uw bloedverlies, het terug kleiner
worden van uw baarmoeder (= baarmoederinvolutie) en het
genezingsproces van de knip (=episiotomie). Gedurende de eerste 24
uur na de geboorte gebeuren deze controles regelmatig. De volgende
dagen neemt de frequentie van deze controles geleidelijk af en krijgt u
stap voor stap de nodige informatie voor uw persoonlijke verzorging.



Ook bij uw baby worden dagelijks de nodige observaties (gewicht,
temperatuur, huidkleur, voeding, ...) uitgevoerd. De eerste dag(en)
van uw verblijf gebeurt de verzorging van uw baby (badje, wegen,
navelverzorging, ...) door de vroedvrouwen/kinderverzorgsters. Van
zodra uw toestand het toelaat wordt u begeleid bij het aanleren van de
verzorging van uw baby.



We streven ernaar om u zoveel mogelijk informatie (aandachtspunten
bij de verzorging moeder en kindje, voeding kindje,…) te geven zodat
u tegen uw ontslag goed voorbereid bent om uw persoonlijke
verzorging en die van uw baby thuis verder te zetten.

 Patiëntveiligheid
Om mogelijke vergissingen (bijvoorbeeld het verwisselen van patiënten of
het toedienen van medicatie van een andere patiënt,…) te vermijden
worden er een aantal acties genomen om de veiligheid tijdens uw opname
te bevorderen. Cruciaal hierbij is het identificatiebandje dat bij uw
opname wordt aangedaan. Het bevat uw identificatiegegevens en
kenmerken van de afdeling waar u verblijft.
Hierdoor kunnen we u nog veiliger begeleiden gedurende uw verblijf in het
ziekenhuis. Draag steeds dit identificatiebandje. Verwijder uw
identificatiebandje nooit op eigen initiatief.
Ook voor uw pasgeboren baby is het belangrijk dat hij of zij steeds een
identificatiebandje draagt.
Vraag zelf naar een identificatiebandje indien u of uw baby er geen
gekregen zou hebben, wanneer dit werd verwijderd of wanneer het niet
meer leesbaar zou zijn. Kijk na of alle informatie (naam, voornaam en
geboortedatum) op het bandje correct is.
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Zorgverleners, zowel van de afdeling waar u verblijft als van andere
afdelingen (bv. radiologie, nucleaire geneeskunde, polikliniek, vervoer,
kiné,… ) zullen u regelmatig vragen naar uw naam, voornaam en
geboortedatum voordat ze u de nodige zorgen toedienen (medicatie
geven, bloed toedienen,…). Zo wordt er voor gezorgd dat vergissingen
worden vermeden.
Op deze manier levert het ziekenhuis samen met u een bijdrage aan een
optimale patiëntveiligheid.
Wanneer u het ziekenhuis verlaat, mag u het identificatiebandje
verwijderen.

 Dagindeling
7u30
8u
8u30 – 12u00
12u
14u - 16u30
16u
17u
18u – 20u
18u30 – 20u

Eventuele bloedafname
Ontbijt
Ochtendverzorging moeder en kindje
Middagmaal
Bezoekuur
Middagverzorging kindje
Avondmaal
Avondverzorging moeder en kindje
Bezoekuur

 Borst- of flesvoeding
Borst- of flesvoeding?
Welke keuze u ook gemaakt heeft, de vroedvrouwen zullen u met raad en
daad bijstaan bij de voeding van uw baby.
Tijdens uw verblijf op de materniteit krijgt u een handige brochure over
borst- of flesvoeding boordevol nuttige tips en informatie.

 Doktersbezoek


Uw behandelende gynaecoloog (of zijn vervanger) zal u regelmatig
bezoeken.
Vergeet niet om de nodige documenten voor uw werkgever,
ziekenfonds, … aan uw arts te geven ter ondertekening.



De kinderarts zal uw kindje steeds onderzoeken op de eerste dag na de
geboorte en op de dag dat u het ziekenhuis verlaat.

 Bloedonderzoek


Moeder: Op de 2e dag na de bevalling gebeurt er een bloedafname om
eventuele bloedarmoede op te sporen.

Adres: Mechelsestraat 24 - 2500 Lier | Algemeen oproepnummer: 03 491 23 45 | www.hhzhlier.be

15



Baby: Om de aanwezigheid van zeldzame stofwisselingsziekten op te
sporen gebeurt bij elk kindje een bloedonderzoek, de zogenaamde
“hielprik”. Bij een vroegtijdige opsporing is immers een behandeling
mogelijk. U leest er alles over in de folder die u dan krijgt.
Dit onderzoek is pas mogelijk vanaf 72u na geboorte.
(Ter info : deze bloedafname gebeurt niet meer in de hiel maar wel
thv. het handje of de elleboogplooi van uw baby- cfr bloedafname bij
volwassenen)

 Postnatale kiné
Op weekdagen komt een kinesist langs om u informatie te geven over
postnatale oefeningen.
 Fototherapie
Na de geboorte wordt bij bijna de helft van de kindjes een teveel aan
rode bloedcellen afgebroken. Bij die afbraak komt de stof bilirubine vrij
die normaal door de lever uit het bloed wordt gezuiverd. Soms kan de
lever deze verwerking echter niet bijhouden en zet de bilirubine zich
vast in de vetcellen onder de huid. Hierdoor krijgt het kindje een
geelbruine kleur. De kinderarts kan dan beslissen dat fototherapie
(lichttherapie) nodig is. Het blauwe licht zorgt ervoor dat de bilirubine
afgebroken en via de nieren en de stoelgang verwijderd wordt.
De fototherapie wordt in de mate van het mogelijke op de kamer
gegeven in het zogenaamde “bilibedje”.

Fototherapie op de kamer: het bilibedje
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Fototherapie op de kamer: het bilibedje

In sommige situaties is een intensievere therapie vereist en zal de
fototherapie op de neonatologie worden gegeven.

Fototherapie op de neonatologieafdeling

Meer informatie over fototherapie vindt u in de brochure " Fototherapie op
neonatologie "
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 Enkele praktische aspecten
 Sociale dienst
De komst van een kindje kan heel wat praktische vragen oproepen:
- Kan ik kraamhulp krijgen?
- Hoe breng ik de papieren voor kinderbijslag in orde?
- …
U kunt hiervoor terecht bij de sociale dienst. Deze kan u advies geven en
samen met u naar een oplossing zoeken. Verwittig de vroedvrouw
wanneer u iemand van de sociale dienst wenst te spreken.
 Pastorale dienst
U kunt steeds aan de vroedvrouw van de afdeling vragen om de pastorale
dienst te contacteren.
 Kind & Gezin
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u bezoek van de
verpleegkundige van Kind & Gezin. Zij zal uitleg geven over de diensten
van deze organisatie en u enkele informatiefolders geven. Verdere
afspraken met de verpleegkundige van Kind & Gezin van uw regio worden
ook door haar geregeld.
 Cafetaria
De cafetaria van het ziekenhuis bevindt zich op het gelijkvloers van blok B
met ingang in de centrale hal .
De cafetaria is dagelijks geopend van 8u30 tot 20u00 op weekdagen, op
feestdagen en in het weekend van 12u00 tot 19u00.
U kan er terecht voor warme en koude maaltijden, ter plekke te nuttigen
of om mee te nemen.
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Naar huis


De verblijfsduur op materniteit is wettelijk geregeld doch is steeds in
overleg met de behandelende gynaecoloog.
Indien u uw verblijf wenst in te korten, bespreek dit dan tijdig met uw
gynaecoloog.



De kinderarts bepaalt of uw baby ontslagklaar is. Hij/zij zal uw baby
nog onderzoeken voor uw vertrek en enkele raadgevingen meegeven.
U ontvangt tevens een folder met praktische aspecten in verband met
de verzorging en de voeding van uw baby thuis.



Een ontslag kan elke dag nadat de gynaecoloog, pediater en
vroedvrouw zijn langsgeweest.



Wanneer u de afdeling verlaat verwittigt u de vroedvrouw. De
eindafrekening wordt u thuis toegestuurd.



Er wordt thuiszorg voorzien door de vroedvrouwen van het ziekenhuis
of door een zelfstandige vroedvrouw of door de huisarts.

Goed om weten
 Prenatale infosessies
Elke derde dinsdag van de maand organiseert het ziekenhuis een
informatieavond rond arbeid en bevalling.
Alle info hierover vindt u als u onderstaande link volgt
Informatieavond arbeid en bevalling
 Zwangerschapskiné
In het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om pre- en postnatale kiné te
volgen.
Prenatale kiné: op woensdag van 17:30u-18:30u
Postnatale kiné: op maandag van 13u-14u
Voor inschrijving en verdere inlichtingen:
Tel.: 03 491 27 86
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Nuttige telefoonnummers
Algemeen








H.-Hartziekenhuis
verloskamer
materniteit
neonatologie
spoedgevallen
kiné
sociale dienst

03 491 23 45
03 491 22 75
03 491 21 85
03 491 22 70
03 491 23 44
03 491 27 86
03 491

Gynaecologen verbonden aan het H.-Hartziekenhuis
Privéraadpleging



dr. Cathy
Caeymaex



dr. Sabine
Dobbelaere



dr. Henri Joos



dr. Ann Schmid



dr. Hilde Van
Sande



dr. Kathleen
Wuyts



dr. Yves Leroy
expert prenatale
diagnose

Rederijkerslei 5 bus 2
2500 Lier
03 480 82 55
Jan Frans Willemsstraat 79 2520
Boechout
03 454 42 88
Mechelsesteenweg 177 2500 Lier
03 488 55 80
Frederik Peltzerstraat 78
2500 lier
03 480 21 55
Liersesteenweg 56
2520 Emblem
04 68 30 11 79
Mechelbaan 2 bus 2
2500 Koningshooikt
03 480 48 84

Raadpleging in het
H.-Hartziekenhuis

Afspraken: 03 491 27 20
Info raadplegingen via
www.hhzhlier.be
patiënt/specialisme/gynaecologie
of volg onderstaande link
H.-Hartziekenhuis Lier

Kinderartsen verbonden aan het H.-Hartziekenhuis
Privéraadpleging


dr. Christel Broers



dr. Kristien
Garmyn




dr. An Huybrechs
dr. Désirée Van
Doorn




dr. Karen Janssen
dr. Lieve
Verstraete
(kinderneurologie)

Baron Carolylaan 37 2500 Lier
03 480 90 09
Boomlaarstraat 100
2500 Lier
03 480 15 67
Antwerpsesteenweg16
2550 Kontich
03 457 88 71
Doornstraat 31
2270 Herenthout
04 98 44 13 29

Raadpleging in het
H.-Hartziekenhuis

Afspraken: 03 491 27 20
Info raadplegingen via
www.hhzhlier.be
patiënt/specialisme/kindergeneeskunde
of volg onderstaande link
H.-Hartziekenhuis Lier
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Afdelingen
Materniteit
Verloskamer
Neonatologie

Hoofdvroedvrouw: Kathleen Geudens
Clusterverantwoordelijke materniteit: Edith
Wyns
Clusterverantwoordelijke verloskwartier en
neonatologie: Jolien Celen

03 491 22 69
03 491 21 85

Afdeling verloskamer
Afdeling materniteit
Afdeling neonatologie

03 491 22 75
03 491 21 85
03 491 22 70

03 491 22 78
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