Praktische info

Contactgegevens

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
www.kindengezin.be
E-mailen kan via de contactpagina op onze website

Zwanger?

Kind en Gezin biedt een schat aan informatie aan alle aanstaande
ouders. Zo werken we samen aan een toekomst voor elk kind.
Op www.kindengezin.be lees je er meer over.
Daarnaast wil Kind en Gezin dankzij een gerichte dienstverlening in het
bijzonder ook aanstaande ouders bereiken die administratieve,
persoonlijke, financiële, … drempels ervaren bij de toegang tot
gezondheidszorg.

Werking

De ondersteuning op een prenataal steunpunt kan er als volgt uitzien:











onthaal
huisbezoek op 8 weken zwangerschap
consult op 12 weken zwangerschap
consult op 16 weken zwangerschap
consult op 20 weken zwangerschap
consult op 24 weken zwangerschap
consult op 28 weken zwangerschap
huisbezoek op 32 weken zwangerschap
consult op 36 weken zwangerschap
consult ongeveer 6 weken na de bevalling

Voor wie de stap naar hulpverlening moeilijk is, wil Kind en Gezin een
laagdrempelig onthaal aanbieden. Ons gratis aanbod tijdens de
zwangerschap bestaat uit huisbezoeken en/of consulten in een prenataal
steunpunt. Tijdens een eerste contact bekijken we samen aan welke
noden het aanbod van Kind en Gezin kan tegemoet komen.

Het aanbod wordt afgestemd op je behoefte zodat een beperkter of
uitgebreider aanbod mogelijk is.

Op plaatsen met een prenataal steunpunt kan je begeleiding zich daar
centraliseren.

Voor (aanvullende) medische begeleiding (bv. echo’s en bevalling)
wordt doorverwezen naar andere hulpverleners.

In het prenataal steunpunt word je onthaald door vrijwilligers. Daarna
word je begeleid door een regioverpleegkundige en/of een arts. Je kan
ook een beroep doen op een gezinsondersteuner, die zich goed kan
inleven in je specifieke situatie.

Op plaatsen zonder prenataal steunpunt word je begeleid door de
regioverpleegkundige (en eventueel gezinsondersteuner) via
huisbezoeken.
Ook na de geboorte kan je verder bij Kind en Gezin terecht.
Onze medewerkers zijn er voor jou en je kindje. Je kan bij ons terecht
tot je kindje 3 jaar is. Onze dienstverlening is gratis.

