IN HET KORT

Complete zwangerschaps – en postnatale
opvolging door gekwalificeerde
vroedvrouwen in een multidisciplinair
wijkgezondheidscentrum. De opvolging
gebeurt in directe samenwerking met de
2de lijn.
Aandacht voor medische, sociale,
administratieve en gezinsdynamische
aspecten van de zwangerschap.
Zwangerschapsopvolging gebeurt volgens
het internationaal bewezen concept van
Centering Pregnancy®.
Netwerkvorming en versterking door middel
van interactieve groepssessies.
Geen directe kosten voor de zwangeren.
Consultaties worden verrekend via het
derdebetalerssysteem. OCMW- kaarten via
dringende medische hulp.
Iedereen woonachtig in de regio kan
worden aangemeld.
Sessies verlopen grotendeels in het Frans.

MEER INFO OF
DOORVERWIJZEN?
Doorverwijzingen kunnen gebeuren door
iedereen : huisartsen, gynaecologen, Kind &
Gezin, ONE, maatschappelijk werkers, CAW,
OCMW, …
Contacteer ons via onderstaande gegevens !

Wijkgezondheidscentrum De Brug
Onafhankelijkheidsstraat 144
1080 Molenbeek
02 411 18 38

karlijn.degoede@wgcdebrug.be
samira.gharbaoui@wgcdebrug.be

Wijkgezondheidscentrum
Medikuregem

Joseph Dujardinstraat 8 – 12
1070 Anderlecht
02 522 32 87
catherine.geypen@medikuregem.be
caroline.massy@medikuregem.be

Onze partners :

BEGELEIDING TIJDENS EN
NA DE ZWANGERSCHAP
Brochure voor zorgverleners

VROEDVROUWEN

HET AANBOD
Elk gezin heeft recht op een goede start. Een
zorgtraject op maat van elke vrouw is dan
ook aangewezen.
Twee Brusselse wijkgezondheidscentra
hebben de handen in elkaar geslagen en
een zwangerschapsprogramma opgezet,
gebaseerd op het model van Centering
Pregnancy®.
De medische controles tijdens de groepssessies maken deel uit van het zorgtraject.
Indien patiënten dit wensen kunnen zij
aanvullend bij de huisarts of bij de
gynaecoloog op controle gaan.
Postnataal worden de moeders en
pasgeborenen thuis opgevolgd door de
verschillende vroedvrouwen van het project,
continuïteit van zorg wordt dus
gegarandeerd.
Gezinsondersteuners van Kind en Gezin en
het ONE zijn beschikbaar naast een
medische opvolging.

Samira Gharbaoui-Karlijn de Goede-Catherine GeypenCaroline Massy

WAAR EN VOOR WIE ?
Zo vroeg mogelijk in de zwangerschap,
later kan uiteraard ook.
Wijkgezondheidscentrum De Brug
-

Alle zwangeren uit Molenbeek
(1080) en Koekelberg (1081)
Alle zwangeren uit Brussel-stad
(1000), mits doorverwijzing van een
begeleidende instantie.

PRAKTISCH
Hoewel we een standaard traject hebben
opgemaakt, wordt dit steeds op maat uitgewerkt
voor elke zwangere vrouw.
Rond 6 weken, afspraak bij de huisarts.
Rond 10 weken, individuele consultatie bij de
vroedvrouw.
Van 12 weken tot 28 weken : maandelijkse
groepssessies bij de vaste vroedvrouw.
Tussen 28 weken en 38 weken : tweewekelijkse
groepssessies bij de vaste vroedvrouw.

Wijkgezondheidscentrum Medikuregem
-

Alle zwangeren uit Anderlecht (1070)

Vanaf 38 weken tot 40 weken : over naar individuele
consultaties .
We werken samen met alle Brusselse ziekenhuizen,
elke vrouw kan dus bevallen in het ziekenhuis naar
keuze. Na de bevalling : postnatale zorg aan huis in
functie van de behoefte van mama en baby.
Omstreeks 6 tot 8 weken na de bevalling : postnatale
groepssessie/terugkomsessie.

