
Dienstverlening 
Kind en Gezin  
Wat kunnen  
wij voor jou  
betekenen?   

Kind en Gezin ondersteunt duizenden kinderen en jonge gezinnen in België 
(Vlaanderen en Brussel). We zijn er ook voor vluchtelingengezinnen met jonge 
kinderen en zwangere vrouwen. We begrijpen dat je in niet evidente, moeilijke en 
onzekere omstandigheden in België terecht bent gekomen. Wij willen, samen met 
onze partners, je daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. 

De dienstverlening van Kind en Gezin is gratis.  

Elk lokaal team van Kind en Gezin bestaat uit professionals (verpleegkundigen, 
artsen, gezinsondersteuners, sociaal werker en psychopedagoog) met verschillende 
expertise om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen bij alle aspecten van het 
ouderschap.

Je kan bij Kind en Gezin terecht tijdens je zwangerschap en de eerste levensjaren 
van je kind. We wegen, meten en vaccineren je kind en volgen de gezondheid en 
ontwikkeling op. We doen dit in een consultatiebureau op afspraak. Onze teamleden 
komen ook op huisbezoek.

Kind en Gezin werkt ook samen met andere partners om ouders met jonge 
kinderen te ondersteunen, bijvoorbeeld aanbod spel, ontmoeting en informatie of 
kinderopvang.

We bieden een luisterend oor en geven wetenschappelijk onderbouwd advies over 
onder meer:

Ouderschap 
• Kennismaking tijdens de zwangerschap
• Voorbereiding op de geboorte, opvolging na de geboorte
• Schooltoeslag voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs
• Ondersteuning bij opvoeding
• …



Voeding 
• Borst- en flesvoeding 
• Vaste voeding 
• …

Gezondheid en vaccinatie van je kind 
• Dagelijkse verzorging 
• Vaccinaties 
• Gehoortest en oogtest 
• …

Ontwikkeling van je kind
• Groei: lengte, gewicht, ... 
• Verstandelijke en motorische ontwikkeling 
• Zindelijkheid 
• Voorbereiding op de start in de kleuterschool 
• ...



Meer info over Kind en Gezin 
In dit Engelstalig filmpje stellen we  
de algemene dienstverlening van  
Kind en Gezin voor:

Oekraïense vertalingen  
over onze dienstverlening: 

Bij wie kan ik terecht?
www.kindengezin.be

Stuur een e-mail naar brussel@kindengezin.be en wij contacteren 
je voor een afspraak. Gelieve volgende informatie te vermelden:

• Voornaam en familienaam (aanstaande) moeder
• Vermoedelijke bevallingsdatum
• Voornaam en familienaam kindje(s)
• Geboortedatum kindje(s)
• Adres
• GSM-nummer
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Onze partners
Kind en Gezin werkt samen met andere partners om ouders met jonge kinderen te 
ondersteunen.

Spel, ontmoeting en informatie 
Zit je met vragen rond het opvoeden en opvolgen van je kind, wil je informatie over 
schoolinschrijvingen, zoek je een leuke plek om samen met je kind te spelen, wil je 
graag andere ouders ontmoeten…? Spring dan gerust binnen bij het Huis van het 
Kind Brussel. Met de hulp van onze partners helpen we je graag verder. Je vindt ons:
• Huis van het Kind Nieuwland – Nieuwland 194 – 1000 Brussel,

elke dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
• Huis van het Kind Noord – Vooruitgangstraat 319 – 1030 Brussel,

elke dinsdag van 9u tot 12u
• Huis van het Kind Anderlecht – Paul Jansonlaan 68 – 1070 Anderlecht,

elke maandag van 9u tot 12u

Kinderopvang
Wil je een opleiding volgen of gaan werken, dan kan je kind tussen 0 en 3 jaar 
terecht in de dagopvang waar het begeleid wordt door professionals. Zij volgen de 
ontwikkeling van je kind op en stimuleren zijn sociale vaardigheden. Je kind is er ook 
welkom als je niet werkt. Deze kinderopvang is betalend.

Meer weten? Kijk naar filmpje: “Een dag in de kinderopvang”:  

Nederlands 
youtu.be/oZNh8cknQGE

Engels 
youtu.be/YYWZMuNdaIU

Frans 
youtu.be/ZxKBGazIOqI

Het Loket Kinderopvang in Brussel helpt je bij het zoeken van opvang:  
www.kinderopvanginbrussel.be (Website in het Nederlands) 
Telefoonnummer: 02 788 31 79. Hier word je geholpen in het Frans, het 
Engels of het Nederlands. WhatsApp: 0493 56 56 99 (enkel chat).


