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Mevrouw,
Mijnheer,

Wij heten u welkom in onze Dienst voor
Hoogrisicozwangerschappen en wij verzekeren u alle
steun van het team.

Opdat uw verblijf optimaal zou verlopen, vindt u
in deze brochure nuttige informatie voor uw hospitalisatie
evenals een overzicht van de organisatie van onze
dienst.

In goede samenwerking,
Wij staan tot uw dienst,

Sylviane Vrydaghs
Hoofdvroedvrouw eenheid 52

Katia Paemelaere
Vroedvrouw Diensthoofd Materniteit

Dr Andrew Carlin 
Adjunct Kliniekhoofd
Dienstverantwoordelijke Verloskunde

Pr Jacques Jani
Diensthoofd Gyneacologie-Obstetrica
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Uw verblijf

De inschrijvingen voor uw hospitalisatie gebeuren bij de opna-
medienst, nabij het algemeen onthaal, aan de hoofdingang van 
het ziekenhuis.
 
Praktische organisatie
Openingsuren
van de opnamen
• Van maandag tot vrijdag:    
    7u30 –12u00 en 13u00 – 16u40
• Zaterdag: 8u30 – 12u40
• Zon- en feestdagen: 8u30 –    
   17u30

Te voorziene documenten en 
informatie
• Identiteitskaart/paspoort
• Verblijfskaart
• Kaart hospitalisatieverzekering
• Bewijs van tussenkomst in de 
hospitalisatiekosten
(badge Brussel stad, ...)
• Requisitoir v/h OCMW/Fedasil 
(indien van toepassing in uw 
situatie)
• De namen, adressen en tele-
foonnumers van uw huisdokter 
en een contactpersoon

Voor bijkomende vragen,
staat de Sociale Dienst tot uw 
dienst
(02/477.24.03 of 02/477.33.08)

Uw kamer
Preciseringen over de keuze 
van de kamers en hun tarief 
zullen u gegeven worden bij de 
dienst opname.

Onze eenheid bestaat uit 9 
bedden, verdeeld over 3 ont-
waakkamers, 4 privékamers en 
1 dubbele kamer.

Het gekozen kamertype
zal in de mate van het mogeli-
jke worden gerespecteerd.

Indien u voor een privékamer 
kiest, is het mogelijk om een 
(betalende) begeleider te laten 
overnachten.

Betalende diensten,
te vermelden bij uw inschrijving:
• TV
• Telefoon
• Bed begeleider
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Een paar regels
• Uw naasten zijn welkom, maar enkel tussen 14 en 20 
uur. Gelieve deze maatregelen te communiceren te-
neinde de goede werking van de dienst te garanderen.  

• Het UVC Brugmann stelt een vrije en kostenloze toe-
gang tot wifi ter beschikking. Voor toegang, gelieve 
te connecteren via het ziekenhuisnetwerk en geef uw 
GSM-nummer in om een toegangscode te ontvangen.

• Overeenkomstig de wetgeving, is het strikt verboden 
om in het ziekenhuis te roken. Hulpraadplegingen voor 
tabakstop kunnen u in onze eenheid worden aange-
boden.

•Er is een brandkoffer ter beschikking in de kast van uw 
kamer om uw waardevolle voorwerpen in op te bergen. 
Vermijd evenwel om deze voorwerpen mee te brengen 
tijdens uw hospitalisatie. Het UVC Brugmann houdt zich 
niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal.

In goede samenwerking,
de garantie voor een geslaagd verblijf
Wij beogen een optimale samenwerking voor uw  
welzijn, dat van uw baby en onze professionele voldoe-
ning.

Wij staan dus steeds tot uw dienst voor suggesties, op-
merkingen en bevindingen.

Mocht zich een probleem voordoen tijdens uw hospi-
talisatie, aarzel niet om het zo snel mogelijk te bespreke 
met een vroedvrouw en/of de verantwoordelijke van 
de eenheid.

Wij zullen alles in het werk stellen om een gepaste 
oplossing te vinden en/of rekening te houden met uw 
opmerkingen.
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Werking van de dienst

Een multidisciplinair team om u bij te staan
Teneinde u de beste zorgen te verschaffen, 
zult u behandeld worden door een MULTI- 
DISCIPLINAIR TEAM, samengesteld uit:

Vroedvrouwen
Zij verstrekken de basiszorgen die bestaan uit het moederlijk 
en foetaal toezicht. Zij vormen de link tussen u en de andere 
dienstverleners. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor stu-
denten in vorming.
Gynaecologen
Zij starten hun dagtaak met een overleg omtrent elke 
patiënte. Een verantwoordelijke verloskundige arts voor de 
opvolging van de hoogrisicozwangerschappen gaat vervol-
gens langs in elke kamer om de besproken elementen te 
communiceren.

Kinderartsen
Tijdens uw hospitalisatie zal een bezoek van een pediater en 
van het neonatalogisch centrum georganiseerd worden  
indien uw baby een bijzondere behandeling nodig heeft.

Andere mogelijke dienstverleners :
- Sociale dienst
- Kinesitherapeut
- Psycholoog
- Diëtiste
- Logistieke hulp
- Onderhoudsploeg
- Verpleegkundige/vroedvrouw in foetale geneeskunde
- Verpleegkundige van de bloedafnamen
- Welzijnsteam
- Interculturele bemiddelaar (tolk)
- Borstvoedingsconsulente
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Verloop van een standaard dag

7u – 7u30       Aankomst van de dagploeg vroedkundigen
       en communicatie van de informatie over de    
       nacht

Vanaf 8u          Ontbijt
       - Verdeling van de geneesmiddelen
       - Verversing van de bedden
       - Het plaatsen van de monitorings
       - Bloedafname
       - Verdeling van het ontbijt
       - Hulp bij het wassen
       - Verzorging, behandelingen, onderzoeken
       - Bezoek van de gyneacoloog

12u – 13u          Middagmaal

Vanaf 14u 
       - Opening van de deuren voor de bezoeken
       - Verdeling van de geneesmiddelen
       - Indien nodig plaatsing van de monitorings
       - Verzorging, behandelingen, onderzoeken

17u – 17u30     Avondmaal

Om 20u            Sluiting van de deuren en einde van  
                         de bezoeken

20u30 – 21u     Communicatie van de informatie over de  
                         desbetreffende dag aan de nachtploeg

Vanaf 21u 
       - Verdeling van de geneesmiddelen
       - Indien nodig plaatsing van de monitorings

Eens de verzorging voorbij is, vermijden wij zoveel als  
mogelijk het onnodig betreden van uw kamer, en dit 
om een goede nachtrust te bevorderen. 
Tijdens de nacht zijn twee vroedvrouwen aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden.
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