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Abstract 
 

Communicatie optimaliseren op materniteit: digitale communicatie als bondgenoot van 

de vroedvrouw 

Promotiejaar: 2015 

Student: Jane Verheye  

Externe promotor: Laurence Buekens  

Interne promotor: Marleen Lauwers 

Trefwoorden: vroedkunde; communicatie; tevredenheid; 

Om de tevredenheid van de kraamvrouw en de kwaliteit van zorg te garanderen, dient 
men tot een efficiënte informatieoverdracht te komen. Dit kan bevorderd worden door 
de verbale communicatie aan te vullen met alternatieve media, aangezien herhaling 
leren bevordert. De vroedvrouw heeft hierin de hoofdrol. 
 
In deze bachelorproef wordt onderzocht of een betere informatieverlening de 
tevredenheid van de kraamvrouw kan verhogen.  
Als praktijkontwerp wordt de ontwikkeling van een digitaal informatiesysteem 
besproken waarmee de kraamvrouw op elk moment de gewenste informatie kan 
raadplegen. Om eventuele taalbarrières te overbruggen is het ook in meerdere talen 
beschikbaar.  
 
De bijdrage van een vroedvrouw aan dergelijke alternatieve informatiebronnen is een 
meerwaarde, aangezien zij zowel kennis heeft van de noden van de zorgvrager, als van 
de mogelijkheden van het ziekenhuis.   
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Inleiding 

De meeste mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, weten niet echt wat hen te wachten staat. 

Voor sommige vrouwen is de kraamperiode in het ziekenhuis hun eerste ziekenhuisopname. Ze zijn 

ontheemd, hebben bijna geen controle over hun eigen dagindeling; ze staan op wanneer de vroedvrouw 

voor de eerste keer langskomt en/of het ontbijt geserveerd wordt en het verloop van de dag is vaak 

afhankelijk van de onderzoeken die gepland staan. Daarenboven is een geboorte een heugelijk gebeuren 

dat graag gedeeld wordt met familie en vrienden, maar evenzeer zijn er koppels die de eerste dagen liever 

met z’n tweetjes beleven. Op materniteit spreken we namelijk niet over zieke patiënten. De meeste 

vrouwen zijn meestal gezond en pas bevallen, met uitzondering van zij waar er complicaties zijn opgetreden. 

Hoewel deze moeders dus meestal niet ziek zijn, hebben zij geen controle over hun doen en laten.” De 

invulling van hun dag wordt grotendeels bepaald door verpleegkundige routines zoals regelmatige controle 

van bloeddruk, pols, temperatuur, hun bloedverlies, stand van de baarmoeder, enzovoort. De gynaecoloog 

en pediater komen meestal dagelijks langs om de gezondheid van hun patiënten op te volgen en in de 

meeste ziekenhuizen krijgen de vrouwen de kans postnatale oefeningen te doen met een kinesitherapeut. 

Tussendoor voedt de vrouw op verzoek; met hulp van de vroedvrouw leert ze de noden van haar kind te 

herkennen en voedt ze haar baby aan de borst (of met de fles), dit zijn momenten waar ze haar baby leert 

kennen, kan genieten van het kleine wonder... Tussendoor doen veel kraamvrouwen graag eens een dutje 

- mama worden kan erg vermoeiend zijn- maar rust en privacy zijn soms moeilijk te bereiken in het 

ziekenhuis. Sommige kraamvrouwen zouden al een beter gevoel van controle hebben als ze goed op de 

hoogte zijn van wat hen de komende dagen te wachten staat (Beake, Rose, Bick, Weavers, & Wray, 2010). 

Als ze er een idee van hebben hoeveel medisch personeel/zorgverleners ze die dag over de vloer krijgen, 

kunnen ze misschien inschatten wanneer ze wat tijd hebben voor zichzelf, voor hun baby en/of hun partner. 

Uiteraard probeert elke zorgverlener/vroedvrouw de patiënten of kraamvrouwen te informeren over wat 

hen te wachten staat, en zal hij/zij vragen hierover beantwoorden. Een extra informatiebron die te allen 

tijde te raadplegen is en inspeelt op de noden die de kraamvrouw op dat moment heeft, zou echter wel een 

meerwaarde kunnen zijn. Niet als vervanging van de uitleg/GVO door vroedvrouwen, maar als aanvulling 

hierop. 

Het dus de bedoeling meer te informeren over de dagindeling en gezondheidsvoorlichting op de dienst, om 

zo de kraamvrouwen een beter beeld te geven van wat zij kunnen verwachten tijdens hun verblijf op 

materniteit. Naast het verhogen van de tevredenheid van de Nederlandstalige kraamvrouwen, is het 

mogelijk een breder doelpubliek aan te spreken door dezelfde informatie beschikbaar te stellen in meerdere 

talen. Communicatie met anderstalige kraamvrouwen verloopt soms moeilijk. Als ook zij meer op de hoogte 

zijn van het reilen en zeilen op materniteit, komt dit iedereen ten goede. Om dit te bereiken, werd een 

prototype van een digitaal communicatiesysteem gemaakt. Met het theoretisch deel van deze 

bachelorproef wordt volgende onderzoeksvraag onderzocht op basis van literatuurstudie: Kan een digitaal 

informatiesysteem, ontwikkeld door een vroedvrouw, de communicatie en de tevredenheid op materniteit 

bevorderen? 
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1 Communicatie op materniteit 

Communicatie met de kraamvrouw op materniteit verloopt in eerste instantie via de vroedvrouw: Zij is het 

aanspreekpunt voor alle vragen/problemen die de kraamvrouw heeft gedurende haar verblijf. Dit gebeurt 

voornamelijk mondeling. Enerzijds beantwoordt de vroedvrouw de vragen van de moeder, anderzijds geeft 

de vroedvrouw ook spontaan gezondheidsvoorlichting (GVO). Het risico bestaat dat er 

communicatiestoringen optreden tussen zender en ontvanger. Naast voor de hand liggende taalbarrières, 

kunnen er namelijk ook problemen optreden door de emotionele toestand of de vermoeidheid van de 

moeder (Dabney et al., 2013). Daardoor is de kraamvrouw niet altijd ontvankelijk voor de gegeven 

informatie wat ervoor zorgt dat er een deel van verloren gaat. Herhaling van informatie kan daarom 

aangewezen zijn. Als aanvulling op deze verbale communicatie krijgt de kraamvrouw vaak heel wat 

brochures. Soms is dit nieuwe informatie, maar deze brochures kunnen ook als ondersteuning en herhaling 

dienen. Het is namelijk bewezen dat herhaling het leren bevordert. Leren door het herhalen van de 

informatie zorgt er voor dat de informatie in het werkgeheugen opgeslagen wordt (León-Carrión et al., 

2010). 

Naast deze geschreven informatiebronnen, zijn er ook andere manieren die de vroedvrouw kunnen 

ondersteunen in het onderhouden van goede communicatie met de kraamvrouw: Digitale 

informatiebronnen. Door het gebruik van digitale media kan ervoor gezorgd worden dat de kraamvrouw de 

gewenste informatie kan raadplegen wanneer dit voor haar past, zonder dat dit afbreuk doet aan de rol van 

de vroedvrouw als aanspreekpunt. Het zou dan ook een ideale symbiose zijn als de vroedvrouw betrokken 

wordt in het bepalen van de inhoud van deze ‘nieuwe’ informatietool.   

 

 

 Communicatietheorie 

1.1.1 Communicatiemodel 

Gebruikmakend van het klassieke communicatiemodel (Shannon & Weaver, 1949) kunnen we stellen dat 

de vroedvrouw de boodschapper is, de kraamvrouw de ontvanger en dat de boodschap zowel GVO is als 

informatie over dagindeling. Als medium zou de televisie op de patiëntenkamer gebruikt kunnen worden. 

De kraamvrouw en de vroedvrouw kunnen ook wisselen van rol, ontvanger wordt zender en zender wordt 

ontvanger. Communicatie gebeurt namelijk in beide richtingen, zo krijgt de zorgverlener ook feedback over 

zijn boodschap (Roosen & Van Camp, 2010). 

Volgens het linguïstisch communicatiemodel van Roman Jakobson, is het succes van communicatie 

afhankelijk van de keuze van een geschikt medium en een begrijpbare code. De context is belangrijk om de 

communicatie duidelijk te situeren. Het begrip editorial design in dit model slaat meestal op het grafisch 

ontwerp, en geeft weer hoe de opmaak van de gegeven informatie interageert met de andere elementen 

van de communicatie. Het grafisch ontwerp van een digitaal communicatie medium kan dus een centraal 

aspect zijn voor het succesvol overbrengen van de boodschap. 
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Fig. 1: Jakobson, R. (1985) Verbal Art, Verbal Sign, Verbal Time. Geraadpleegd op 2 augustus 2014 via 

http://www.uitnetwerk.be/achtergrond/algemeen/communicatiemodellen 

 

 

1.1.2 Communicatiekruispunt  

Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler focust niet op het effect van communicatie, maar wel op 

het beoogde proces (verticale as) en de aard van de relatie (horizontale as) met de doelgroep (Michels, 

2013).  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 2: Michels (2013) Communicatiestrategie - Communicatiekruispunt van Betteke van Ruler   

 

Als dit communicatiekruispunt toegepast wordt op het praktijkdeel van deze bachelorproef, is de 

communicatie te situeren aan de linkerzijde van dit kruis: Het is de bedoeling de kraamvrouwen te 

informeren. De vroedvrouw zal dit in eerste instantie doen via dialoog (communicatiekruispunt: 

‘dialogiseren’). Wanneer de kraamvrouw aankomt op materniteit, of wanneer zij op een ander moment 

http://www.uitnetwerk.be/achtergrond/algemeen/communicatiemodellen
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vragen heeft, kan de vroedvrouw uitleg geven over enerzijds praktische zaken zoals hoe haar verblijf op 

materniteit zal verlopen en anderzijds kan zij ook gezondheidsvoorlichting geven. Het praktijkontwerp van 

deze bachelorproef is net zoals brochures een aanvulling hierop: op deze manier kan men de vrouw 

informeren wanneer zij dit zelf wenst (communicatiekruispunt: ‘informeren’).   

Om feitelijke informatie op een succesvolle manier over te brengen, is het van groot belang een heldere 

boodschap en een luisterend publiek te hebben (Michels, 2013). De boodschap moet zo helder mogelijk 

zijn, dit lijkt mogelijk door een goed overzichtelijk systeem uit te werken. Anderzijds wordt deze feitelijke 

informatie aangevuld met GVO, informatie die zij zeker ook mondeling krijgen (in dialoogvorm met de 

vroedvrouw: formeren), maar die zij zelf nog kunnen raadplegen via het digitaal platform. Het doelpubliek 

is de kraamvrouw, maar slechts een deel van hen zal interesse in deze (aanvullende) informatie zal hebben. 

Zij die doelbewust op zoek gaan naar deze informatie via dit systeem, kunnen wel gerekend worden als een 

‘luisterend publiek’. 

 

 

 

  



 

 

11 

 

 Communicatie met de patiënt  

1.2.1 Belang goede communicatie patiënt-zorgverlener 

Uit een transversaal onderzoek onder verschillende studenten gezondheidszorg aan een Australische 

universiteit concludeert Brown et al. (2011) dat communicatie een fundamenteel aspect in de 

gezondheidszorg, zowel in communicatie tussen de zorgverleners onderling, als met de patiënten. De 

Lepeleire en Keirse (2011, p. 48) benadrukken in hun definitie van patientiëntencommunicatie het belang 

van communicatie binnen de zorgsector: “Patiëntencommunicatie is het proces waarbij de communicatie 

met, voor en over patiënten op een planmatige manier een integraal onderdeel uitmaakt van het 

zorgproces gericht op kennisvermeerdering, attitude- en/of gedragsverandering bij de patiënt ten aanzien 

van zijn gezondheidssituatie”.  

Uit literatuurstudie (Brown, et al., 2011) blijkt dat goeie communicatie met de patiënt essentieel is op 

meerdere vlakken. Een goed contact met de patiënt is vereist als de zorgverlener meer wil weten over het 

medisch verleden van de patiënt, maar bijvoorbeeld ook noodzakelijk als men de patiënt op de hoogte moet 

stellen van zijn medische situatie. Naast de medische essentie, is niet onbelangrijk een vertrouwensrelatie 

op te bouwen met de patiënt, zodat deze zich gesteund kan voelen op moeilijke momenten. 

 

 

1.2.2 Communicatietips voor de zorgverlener 

Het informeren van patiënten mogen we niet zien als een doel op zich, maar geldt als basis van een 

‘samenwerkingsrelatie’ tussen patiënt en zorgverlener. Deze relatie is voor beide partijen van belang: De 

zorgverlener heeft instemming van zijn patiënt nodig, maar hiervoor heeft de patiënt eerst voldoende 

informatie nodig die hij van de zorgverlener moet krijgen (De Lepeleire & Keirse, 2011). Er wordt vaak 

plichtsbewust veel GVO gegeven op materniteit, maar we mogen niet vergeten dat de patiënt meer is dan 

enkel luisteraar, de patiënt is een actieve deelnemer in deze communicatie. We kunnen dit dus als een 

circulair proces zien van geven en nemen. We willen de patiënt uiteraard informeren, maar we mogen niet 

vergeten om feedback te vragen. Uit navraag bij ouders van wie hun baby op NICU ligt, blijkt het voor hen 

zeer belangrijk om niet te veel technische termen te gebruiken, maar toch te communiceren met de 

patiënten/de ouders als gelijke (Jones, Woodhouse & Rowe, 2007).  

De zorgverlener dient ook rekening met de individuele nood aan informatie. Zo heeft bijvoorbeeld een 

primipara andere vragen dan een multipara, maar speelt ook de persoonlijkheid van de vrouw een rol: Niet 

elke patiënt heeft een even grote honger naar kennis. Deze informatiebehoefte is veranderlijk in tijd. Men 

gaat best gedurende haar verblijf eens na of er nog bepaalde vragen of onduidelijkheden zijn. Zaken 

waaraan de vrouw op de eerste dag geen informatiebehoefte lijkt te hebben, kunnen op haar dag van 

ontslag misschien veel meer haar interesse wekken. Elke kraamvrouw is uniek en heeft haar eigen 

voorkeuren in communicatiestijlen. Jones et al. (2007) adviseert om de communicatiestijl aan te passen aan 

de voorkeur van de patiënt. 

Op materniteit wordt naast praktische uitleg en medische informatie, veel GVO gegeven. Dit alles is voor 

sommige kraamvrouwen wat veel op korte tijd, en daarom moeilijk te onthouden. Het is zeer belangrijk 

gedoseerd uitleg te geven. Als de patiënt overstelpt wordt met nieuwe informatie, zal de kans groot zijn dat 
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belangrijke info verloren gaat, en dat onderscheid tussen hoofd- en bijzaak vervaagt. Voor dezelfde reden 

dient men er zich van bewust te zijn dat het niet altijd de bedoeling is ‘zo volledig mogelijk’ uitleg te geven, 

maar beter ‘zo essentieel mogelijk’, dit is namelijk niet hetzelfde (De Lepelaere & Keirse, 2011)! 

Structuur is volgens De Lepeleire & Keirse (2011) de allerbelangrijkste basis voor een goede informatie 

overdracht. Hiervoor geven zij drie methodes die samen voor significante verbetering van communicatie 

zorgen. Ten eerste kan het nuttig zijn om bij het begin aan te geven uit welke onderdelen de informatie 

bestaat (duidelijke categorieën maken), zodat de patiënt weet wat te verwachten. Ten tweede kan 

herhaling van de essentiële aspecten de patiënt helpen om hoofd- en bijzaak te scheiden. Tot slot zouden 

specifieke adviezen beter doordringen dan algemene adviezen (zoals bijvoorbeeld zeggen: “Minimum zes 

plaspampers per dag is goed.” , veel duidelijker is dan: “Uw baby moet geregeld plassen.”).  

Tot slot geven De Lepelaere & Keirse (2011) aan dat het opnemen van informatie vaak beïnvloed wordt 

door emoties. Gerelateerd aan de kraamvrouwen, kunnen we dit perfect begrijpen: iemand die overspoeld 

is door emoties, heeft vaak onvoldoende aandacht om goed te luisteren/reageren. Aangezien het 

onvermijdbaar is dat de patiënt delen van de gegeven informatie vergeet, kan een aanvullende 

informatiebron (bijvoorbeeld een geschreven naslagwerk, of een tv-kanaal met informatie) zeer nuttig zijn. 

Zo kan de patiënt die een teveel aan informatie gehad heeft en weinig onthouden heeft, op een moment 

dat het voor haarzelf past de informatie nog eens raadplegen. Dit zou één van de mogelijkheden zijn met 

het praktijkontwerp. 
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 Communicatie met anderstalige patiënten 
 

De basisbedoeling van het praktijkontwerp is informeren van kraamvrouwen. Zoals in vorige hoofdstukken 

uitgelegd kan hun tevredenheid hier hopelijk mee verhoogd worden. Deze informatie-tool kan echter veel 

meer betekenen dan dat: in situaties waar er een communicatieprobleem is doordat de kraamvrouw geen 

Nederlands spreek, kan dit een nuttig instrument zijn als het in meerdere talen beschikbaar is. 

 

 

1.3.1 Communicatieproblemen op materniteit door taalbarrière 

Elke (student) vroedvrouw zal wel eens communicatieproblemen ondervinden doordat de zwangere/ 

kraamvrouw slecht of helemaal geen Nederlands spreekt. Deze taalbarrière kan kleine en grotere gevolgen 

hebben: van een verzorging die wat stroef en onpersoonlijk verloopt of een opname/anamnese die 

misschien niet volledig is, tot medische fouten… 

In de praktijk is het een veelvoorkomend gevolg dat er geen vertrouwensrelatie wordt opgebouwd en dat 

de patiënt minder wordt betrokken in de zorg. Eerdere studies toonden al aan dat dit tot minder kwaliteit 

en minder tevredenheid zorgt (Jenkins, Ford, Morris, & Roberts, 2014 ). 

Een ander aspect is ook de tijd; als de communicatie met de patiënt niet vlot verloopt, neemt dit meer tijd 

in beslag. Dit komt ook naar voor in de thesis van Preijde (2010) die de communicatie met allochtone 

patiënten onderzocht in een Nederlands ziekenhuis.  

Uit de literatuurstudie van Schouten & Meeuwesen (2005) bleek dat zorgverleners (zowel artsen als 

vroedvrouwen) door eerdere ervaringen soms stereotype visies over de communicatie met de allochtone 

zorgvragers hebben, wat dan weer zorgt voor mindere kwaliteitsvolle zorg.  

Naast ontevredenheid van de patiënt, zorgen de interculturele communicatieproblemen voor veel stress bij 

de zorgverleners, waardoor ze het werken met de anderstalige patiënten als onaangenaam ervaren. Het 

begrijpen van de patiënten is volgens de respondenten uit dit onderzoek van Schouten & Meeuwesen, 

(2005) een belangrijk onderdeel van goede zorg. Dit kan dus erg frustrerend zijn voor de vroedvrouw die de 

patiënt wil betrekken in de zorg, maar die dit niet kan zonder hulp van een vertaler. Uit een peiling bij 875 

verpleegkundigen en verzorgenden van het Panel Verpleging en Verzorging (2008) zou 57% van hen zelfs 

ander werk zoeken indien de geleverde zorg niet van goede kwaliteit is. 

  

 

1.3.2 Demografie Gent: meest vertegenwoordigde talen/nationaliteiten 

Om te beslissen in welke talen het praktijkontwerp het beste zou uitgebracht worden, werd de 

samenstelling van de Gentse bevolking als basis gebruikt: Welke niet-Nederlandstaligen zijn het meest 

vertegenwoordigd in Gent en zouden dus deel kunnen uitmaken van het doelpubliek? Hiervoor kan 

enerzijds de populatie met een andere nationaliteit (tabel 1) onderzocht worden, anderzijds ook de 

populatie met een andere afkomst ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben of niet (tabel 2).  
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Tabel 1: Top 10 van meest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten 
 onder de 250.284 Gentse inwoners in 2013 

Tabel 2: Top 10 van meest voorkomende niet-Belgische origines  
onder de 250.284 Gentse inwoners in 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Via de website van de stad Gent werden de demografische gegevens van 2013 geraadpleegd (op 

15/11/2014): http://www.gent.buurtmonitor.be/quickstep/QsBasic.aspx 

 

Het zou een meerwaarde zijn het praktijkontwerp naar het Turks, Bulgaars, Marokkaans en Slowaaks te 

vertalen. Deze talen worden volgens bovenstaande cijfergegevens het meeste gesproken in Gent. 

Wereldtalen zoals Engels en Frans lijken een evidente keuze als basistalen voor het programma. Wegens 

praktische (en budgettaire) beperkingen blijft het in het prototype van het praktijkontwerp echter beperkt 

tot Nederlands, Engels en Turks. 

 

 

1.3.3 Bestaande hulpmiddelen 

Brochures met afbeeldingen 

Kind & Gezin bracht meerdere brochures uit geïllustreerd met tekeningen en foto’s om taalproblemen te 

overbruggen. De reeks “Kind in Beeld” behandeld verschillende onderwerpen zoals borstvoeding, 

flesvoeding, verzorging, veiligheid, zwangerschap gezondheid… Al deze brochures zijn digitaal 

raadpleegbaar op de website http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures. 

 

 

Tolken 

In de praktijk ziet men dat familie en vrienden van het ouderpaar ingeschakeld worden om zaken te 

vertalen. Dit kan gaan om praktische en administratieve informatie, maar vaak ook over de gezondheid en 

de verzorging van de patiënten. Hoewel deze ‘gelegenheidstolken’ de vroedvrouw kunnen helpen om 

informatie over te brengen naar de moeder/ouders, brengt dit ook moeilijkheden mee: er is geen garantie 

dat de boodschap objectief overgebracht wordt. Zo kan kostbare informatie verloren gaan. 

Een professionele tolk is een neutrale partij en kan ervoor zorgen dat belangrijke informatie exact 

doorgegeven wordt. De tolk kan ter plaatste komen om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten 

nationaliteit aantal % 

Bulgaren  6.592 2,6 

Turken  4.375 1,7 

Nederlanders  2.635 1,1 

Slowaken  1.687 0,7 

Polen  1.280 0,5 

Marokkanen  812 0,3 

Fransen  786 0,3 

Spanjaarden  803 0,3 

Russen  552 0,2 

Ghanezen  695 0,3 

origine aantal % 

Turkse  15.620 6,2 

Bulgaarse  7.156 2,9 

Marokkaanse 3.241 1,3 

Nederlandse  3.113 1,2 

Slowaakse  1.912 0,8 

Poolse  1.478 0,6 

Ghanese  1.427 0,6 

Tunesische  1.044 0,4 

Franse  1.104 0,4 

Algerijnse  905 0,4 
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te verbeteren, maar men kan ook gebruikmaken van de Vlaamse Tolkentelefoon vzw Ba-bel. Meer 

informatie hierover op de website www.vlaamsetolkentelefoon.be.  

 

Pictogrammen 

Het gebruik van pictogrammen in de gezondheidszorg kan nuttig zijn om taalbarrières te overbruggen. Er 

zijn reeds pictogrammen ontwikkeld voor het gebruik in de medische sector. Het is mogelijk afzonderlijke 

pictogrammen aan te kopen via bijvoorbeeld de website www.artistsvalley.com/medical-healthcare-

icons.html of www.sclera.be/nl/vzw/home, maar er zijn ook al volledige pictogram-platformen ontwikkeld 

zoals die van Starling® (http://starlinghealth.com).    

Enkele studenten vroedkunde hebben als bachelorproef (2013-2014) pictogrammen ontwikkeld om 

specifiek de communicatie met anderstalige parturiënten op materniteit en verloskamer te bevorderen. Dit 

werd nog niet in de ontwikkelingsfase gebracht. 

  

Meertalige brochures materniteit 

De meeste materniteiten in Vlaamse ziekenhuizen bieden de belangrijkste brochures ook in andere talen 

aan dan het Nederlands. Meestal zijn er zowel een Engelstalige als Franstalige versies beschikbaar, maar 

sommige informatie wordt bijvoorbeeld ook in het Turks aangeboden. 

 

 

1.3.4 Aanpak materniteit AZ Jan Palfijn Gent  

Bij patiënten waar communicatie een groot probleem is, maakt deze materniteit* gebruik van tolkdiensten. 

De tolk (fysiek aanwezig of via telefoon), geeft dan informatie door over enkele essentiële zaken tijdens het 

verblijf op materniteit zoals borstvoeding en hygiënische zorgen. Deze materniteit heeft ook een eigen 

borstvoedingskanaal op alle televisies in de patiëntenkamers. Het filmpje wordt in een lus getoond en is in 

het Engels ingesproken met Nederlandse ondertiteling wat zorgt voor een groter doelpubliek. Doordat het 

een filmpje is, kan het ook al veel betekenen aangezien beeld soms meer zegt dan woorden. 
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2 Tevredenheid in het ziekenhuis 

De hypothese is, dat indien de communicatie met de kraamvrouw verbeterd wordt (zowel over dagelijkse 

routine als over de zorg), de tevredenheid van deze dames verhoogd zou kunnen worden. In dit hoofdstuk 

komt wat meer informatie over tevredenheidsonderzoek in ziekenhuizen enerzijds, en factoren die 

kunnen bijdragen tot de (on)tevredenheid van de patiënt/kraamvrouw anderzijds.   

 

 

 Tevredenheid in Vlaamse ziekenhuizen 
 

Volgens het Vlaams agentschap zorg & gezondheid (2010) kan men tevredenheid definiëren als de mate 

waarin voldaan wordt aan verwachtingen. Deze verwachtingen worden door meerdere factoren gevormd: 

door eerdere ervaringen (bijvoorbeeld een andere ziekenhuisopname), door wat anderen hen verteld 

hebben (andere moeders die in dat ziekenhuis bevallen zijn en hun ervaringen delen), maar ook door 

impliciet en expliciete beloftes van de instelling zelf over de dienstverlening. Verwachtingen worden dus 

sterk beïnvloed door de mate waarin men (correct?) geïnformeerd is (Vlaams agentschap zorg & 

gezondheid, 2010). Er kan dus een link gelegd worden tussen goede communicatie en hogere tevredenheid.  

 

 

2.1.1 Belang 

In het verleden werd de patiënt minder centraal gesteld in het gezondheidssysteem. Men werkte vooral 

rond de twee organiserende partijen, de zorgverleners en infrastructuur aan de ene kant en de overheid 

die meebesliste over het financiële plaatje aan de andere kant. Daue & Crainich (2008) stellen echter dat 

men met meer dan deze twee partijen dient rekening te houden. Zij noemen dit de hoofdactoren, te 

benoemen als de vijf P’s: Providers (zorgverleners), Payers (betalende instanties zoals ziekenfondsen en 

privé - verzekeringsmaatschappijen), Public authorities (overheid), Private industry (Ondernemingen, 

goederen en diensten) en niet te vergeten Patients Citizens (burgers patiënten).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Daue & Crainich (2008) De toekomst van de gezondheidszorg; diagnose en remedies   
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De patiënt investeert mee in zijn eigen gezondheid (onder meer door extra verzekeringen aan te sluiten) en 

wil inspraak in hoe het zorgsysteem eruitziet. De patiënt gebruikt het gezondheidssysteem en is daardoor 

ook goed geplaatst om de kwaliteit van dit systeem mee te beoordelen. Mede hierdoor is de evaluatie van 

de tevredenheid een belangrijk domein geworden in het Vlaamse kwaliteitsdecreet (Vlaams agentschap 

zorg & gezondheid, 2010). 

 

 

2.1.2  Beschikbare meetinstrumenten  

 

Delta 

Het Centrum voor Ziekenhuis en Verplegingswetenschappen biedt sinds 15 april 2005 het 

gecommercialiseerd product ‘Delta’ aan. Dit meetsysteem kan gebruikt worden voor bewoners in woon- en 

zorgcentra, patiënten in psychiatrische ziekenhuizen maar zeker ook voor patiënten in algemene 

ziekenhuizen. Er zijn 24 algemene ziekenhuizen die momenteel gebruikmaken van dit project. Voor dit 

meetsysteem wordt gebruikgemaakt van positief geformuleerde uitspraken die de ervaring van patiënten 

weergeven. In de meetperioden 2005 – 2006 hebben 9.917 patiënten in algemene ziekenhuizen de 

uitsprakenlijst ingevuld. Hieronder een overzicht van verschillende meetinstrumenten en een bijhorend 

voorbeeld van een positief geformuleerde uitspraak (Vlaams agentschap zorg & gezondheid, 2010). 

 

Vlaams Indicatorenproject (VIP²)  

Door gebruik te maken van een aantal kwaliteitsindicatoren, kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel 

van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Met het Vlaams Indicatorenproject (afkorting VIP²) is 

het mogelijk om de resultaten van verschillende ziekenhuizen te vergelijken met elkaar. Zo kan men zicht 

krijgen op de kwaliteit van de zorg in Vlaamse ziekenhuizen. Deelname aan het VIP²-project is vrijwillig. De 

ziekenhuizen kunnen zelf kiezen welke indicatoren zij willen gebruiken om hun kwaliteit op verschillende 

vlakken te meten. Elke indicator is nogmaals onderverdeeld in vijf thema’s of domeinen. 
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Tabel 3: Deelnemende Gentse ziekenhuizen aan het VIP² project, met gebruikte indicatoren. Informatie gevonden op http://www.zorg-en-

gezondheid.be/Beleid/Kwaliteit/Welke-ziekenhuizen-meten-hun-kwaliteit-met-VIP%C2%B2/ 

 

In het kader van deze bachelorproef zijn de indicatoren moeder & kind en tevredenheid van de 

patiënten/informatie op website het interessantst. Met de indicator moeder & kind worden bijvoorbeeld 

het aantal keizersneden of borstvoedende moeders geregistreerd per ziekenhuis. Met tevredenheid 

patiënten/informatie website wordt nagegaan hoe tevreden de patiënten zijn met de beschikbare 

informatie op de website. Zoals te zien is in tabel 3, nam ook het Jan Palfijn ziekenhuis Gent, deel aan het 

VIP². Helaas zijn de resultaten voor 2014 nog niet beschikbaar. 

 

 

 

Vlaamse Patiënten Peiling (VPP) 

Naast de kwaliteitsmeting via indicatoren, kunnen de ziekenhuizen de tevredenheid van hun patiënten ook 

meten met een enquête: de Vlaamse Patiënten Peiling (afgekort: VPP), ontwikkeld door het Vlaams 

Patiëntenplatform. Een blanco versie van deze enquête is achteraan te vinden als bijlage C.  

Algemeen  
Ziekenhuis  
Jan Palfijn 

Gent 

Moeder 
en kind 

Tevredenheid 
patiënten / 

Informatie op 
website 

Cardiologie Orthopedie Borstkanker Ziekenhuis- 
breed 

Algemeen  
Ziekenhuis  

Maria- 
Middelares 

Gent 

Moeder 
en kind 

/ Cardiologie Orthopedie Borstkanker Ziekenhuis- 
breed 

Algemeen  
Ziekenhuis 
Sint-Lucas 

Gent 

/ Tevredenheid 
patiënten / 

Informatie op 
website 

/ Orthopedie Borstkanker Ziekenhuis- 
breed 

Universitair  
Ziekenhuis  

Gent 

Moeder 
en kind 

Tevredenheid 
patiënten / 

Informatie op 
website 

Cardiologie Orthopedie Borstkanker Ziekenhuis- 
breed 

http://www.azmmsj.be/BENL/site/index.aspx
http://www.azstlucas.be/over-az-sint-lucas/kwaliteit/indicatoren?utm_source=az-sint-lucas&utm_medium=fork-search&utm_term=VIP
http://www.azstlucas.be/over-az-sint-lucas/kwaliteit/indicatoren?utm_source=az-sint-lucas&utm_medium=fork-search&utm_term=VIP
http://www.azstlucas.be/over-az-sint-lucas/kwaliteit/indicatoren?utm_source=az-sint-lucas&utm_medium=fork-search&utm_term=VIP
http://www.azstlucas.be/over-az-sint-lucas/kwaliteit/indicatoren/borstkankerindicatoren
http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/kwaliteitsvolle%20zorg/Paginas/Kwaliteitsindicatoren-bij-borstkanker.aspx
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 Wat kraamvrouwen belangrijk vinden tijdens hun verblijf op 

materniteit 
 

Voor er strategieën kunnen ontwikkeld worden om de tevredenheid van de kraamvrouwen te verhogen, 

moet er eerst geanalyseerd worden aan welke aspecten van hun verblijf op materniteit zij veel belang 

hechten. 

 

 

2.2.1 Rust 

Rust blijkt voor veel kraamvrouwen heel belangrijk tijdens hun verblijf op materniteit. Na interviews en 

georganiseerde groepsdiscussies onder vroedvrouwen kwamen Schmied, Cooke, Gutwein, Steinlein, & 

Homer (2008) tot het besluit dat rust het herstel bevordert. De zorgverleners staan er niet altijd bij stil dat 

ze die rust verstoren door bepaalde handelingen of gewoonten eigen aan de dienst. Zo kwam in het 

kwalitatieve onderzoek van Beake, Rose, Bick, Weavers, & Wra (2010) via semigestructureerde interviews 

met bevallen vrouwen naar boven dat de rust van sommige vrouwen verstoord wordt door routines die 

aangepast waren aan de diensturen van het personeel en niet aan het ritme van de parturiënten. Naast de 

zorgen van het personeel krijgen de moeders vaak heel wat bezoek. Hier wordt vaak naar uitgekeken, maar 

het kan ook enorm vermoeiend zijn.  

 

 

2.2.2 Continuïteit in zorg en informatie 

Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de vrouw, kan de vroedvrouw beter inschatten wie de 

kraamvrouw is en wat haar noden zijn. Een dergelijke vertrouwensrelatie kan bijvoorbeeld worden gevormd 

door actief te luisteren naar de vrouwen, gepast te reageren, er voor hen te zijn en vriendelijk te zijn. Vóór 

het geven van informatie, zou de vroedvrouw kunnen vragen wat de kraamvrouw reeds weet. Zo kan de 

vroedvrouw flexibel omgaan met welke informatie en zorgen ze verstrekt (Schmied et al., 2008). Het soort 

informatie waar de kraamvrouwen nood aan hebben, is afhankelijk van de situatie en verschilt namelijk van 

persoon tot persoon. Vrouwen die borstvoeding wensen te geven hebben vaak andere vragen dan moeders 

die dat niet doen, net zoals er andere informatie nodig is bij een vrouw die een sectio onderging dan een 

vrouw die vaginaal beviel. Sommige vrouwen hebben weinig zelfvertrouwen en zouden graag meer 

informatie hebben over bijvoorbeeld de zorg voor hun kind, of over hoe ze met hun eigen lichaam moeten 

omgaan (Beake et al., 2010). Tegenstrijdige informatie zorgt voor ontevredenheid, dit blijkt zowel uit het 

onderzoek van Schmied et al. (2008) als in de kwalitatieve studie van Jenkins et al. (2014) waarin 

kraamvrouwen op materniteit via semigestructureerde interviews gevraagd werden naar hun 

verwachtingen en ervaringen van de kraamzorg op materniteit. Beiden geven aan dat aandacht voor 

continuïteit van de zorg, de tevredenheid zou kunnen verhogen. Als men enkele dagen na elkaar dezelfde 

vroedvrouw toegewezen krijgt, kan er betere informatie-uitwisseling zijn. 
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Schmied et al. (2008) stelt dat vroedvrouwen een meer geïndividualiseerde zorg kunnen verlenen als ze 

meer tijd kunnen spenderen aan het luisteren naar de parturiënte. In de thuiszorg krijgt de vrouw namelijk 

gedurende een langere tijd de onverdeelde aandacht van de vroedvrouw. Hierdoor geïnspireerd, lijkt one-

to-one time volgens de onderzoekers een goede strategie. De vroedvrouw zou dan voor elke kraamvrouw 

20 tot 30 minuten ononderbroken tijd vrijmaken om zo hun ervaringen, verwachtingen, problemen en 

vragen aan bod te laten komen. 

Vaak is er echter tijdsgebrek, althans die indruk krijgen veel vrouwen (Jenkins et al., 2014). De 

vroedvrouwen komen gehaast over en kunnen soms niet elke oproep (via het belsysteem) even snel 

beantwoorden. Sommige kraamvrouwen voelen zich schuldig als ze ‘bellen’, en storen de vroedvrouwen 

dan liever niet als het druk is (Beacke et al., 2010). 

 

 

2.2.3 Steun 

Dit kan zowel praktische hulp zijn, alsook in de vorm van bevestiging. Zo getuigt een vrouw uit het 

onderzoek van Jenkins et al. (2014) dat ze het belangrijk vindt dat de vroedvrouw geen oordelende 

houding aanneemt. Dit kan bijvoorbeeld zeer belangrijk zijn bij borstvoeding. Veel primipara zijn onzeker 

over hun kwaliteiten als moeder en hebben het moeilijk met de borstvoeding. Een vroedvrouw die 

begripvol is en hen steunt, kan veel betekenen. De vrouwen die veel hulp/steun kregen, waren hier vaak 

zeer tevreden mee. Weten dat er iemand is om op terug te vallen voor de zorg van hun baby, gaf voor 

sommige vrouwen al een goed gevoel (Beake et al., 2010). Ook uit het onderzoek van Schmied et al. 

(2008) kwam naar voor dat emotionele steun een belangrijk punt is voor veel vrouwen. Het bleek dat de 

vrouwen er veel aan hadden om hun ervaringen te delen met de andere moeders, zo wisten ze dat 

anderen dezelfde problemen ervoeren.  

 

 

2.2.4 Controle 

Bij kwaliteitszorg waar de patiënt centraal staat, is het de bedoeling dat de patiënt inspraak heeft en 

(mee)beslist hoe zijn/haar zorgen verlopen. Om betrokken te kunnen zijn in het maken van beslissingen, 

moet de vrouw begrijpen hoe de zorg in haar specifieke situatie verloopt. De vrouwen willen dat er rekening 

wordt gehouden met hen. Sommige vrouwen vinden het belangrijk dat ze weten hoe de zorg voor hen en 

hun baby verloopt (Jenkins et al., 2014). Vrouwen die voor hun bevalling nog nooit opgenomen waren in 

een ziekenhuis hebben meestal geen ervaring met de omgeving en routines van een ziekenhuis. Wat meer 

uitleg over wat ze kunnen verwachten tijdens hun verblijf op materniteit zou hen meer geruststellen 

(Beacke et al., 2010). 
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 Verhogen van de tevredenheid door optimaliseren van 

communicatie 
 

Effectieve communicatie werd in literatuurstudies (Brown et al., 2011) al gelinkt met een verhoogde 

patiënten tevredenheid, maar ook met betere resultaten op gezondheidsvlak (concreet door bijvoorbeeld 

minder medische ‘vergissingen’). 

Hieronder werd een poging gedaan linken te leggen tussen communicatie en tevredenheid aan de hand 

van de vier eerder genoemde factoren. 

 

 

2.3.1 Rust 

In het onderzoek van Beake et al. (2010) worden naast oorzaken van het verstoren van rust ook al wat 

oplossingen aangereikt. Zo zouden sommige niet-prioritaire handelingen beter gepland kunnen worden, 

de urinecollector hoeft bijvoorbeeld niet geleegd te worden als een slapende parturiënte daardoor 

gewekt zou worden. Anderzijds kunnen dienstgebonden gewoonten beter afgestemd worden op het 

ritme van de patiënten in plaats van op de werkuren van het personeel. Een voorbeeld hiervan is de 

verlichting in de gang; op de Engelse materniteit waarop de studie gebaseerd is, werd de gangverlichting 

vroeg in de ochtend aangeschakeld en laat in de avond uitgeschakeld, wat de rust van de moeders 

verstoorde. Dit ongemak zou dus al makkelijk aangepast kunnen worden door hier rekening mee te 

houden. 

Tot slot kan goeie communicatie met zowel patiënten als bezoekers zorgen voor meer rust. Om de rust 

van de moeder te garanderen, kan de kraamdienst zorgen voor strikte bezoekuren, of individueel inspelen 

op de noden van de moeder door de bezoekers te vragen de visites kort te houden. Uit het onderzoek van 

Beake et al. (2010) bleek dat een rustmoment (‘quiet time’) van twee uren in de namiddag ook een goed 

alternatief was waar de moeders belang aan hechtten. 

Zoals verder besproken wordt onder 2.3.4, kan een gevoel van rust verkregen worden als de vrouwen 

meer controle hebben over hun dagindeling. 

 

 

2.3.2 Continuïteit in zorg en informatie 

Uit navraag bij moeders waarvan hun baby op NICU lag, bleek dat zij het verplegend personeel als 

grootste bron van informatie zagen. Belangrijk voor hen, is dat er zo weinig mogelijk vakjargon gebruikt 

wordt en dat er moet gecontroleerd worden of de ouders alles begrepen hebben (Jones et al., 2007). Dit is 

een basisregel voor communicatie in de zorgverlening, en geldt dus ook op materniteit. 

Na de groepsdiscussies georganiseerd door Cheyne et al. (2012), kozen negen van de twaalf groepen 

‘communicatie en informatie vertrekking’ als prioriteit uit de lijst met volgens hen de tien belangrijkste 

factoren in de perinatale zorg. 
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2.3.3 Steun 

Uit het onderzoek van Jones et al. (2007) bleek ook dat wanneer zij emotionele ondersteund werden door 

de vroedvrouw en bekrachtigd werden in hun rol als ouders, dit bijdroeg tot een positieve ervaring van de 

kraamzorg. De ouders legden er ook de nadruk op dat zij het als positief ervoeren dat de vroedvrouw 

vragen stelde en de ouders vragen liet stellen, dat ze het aangenaam vonden te praten over zowel 

dagdagelijkse dingen als over hun baby. Zorgzaamheid, empathie en warmte waren eigenschappen van 

vroedvrouwen die zij vaak vernoemden.  

 

 

2.3.4 Controle 

Door als vroedvrouw bewuster te communiceren over wat de kraamvrouw te wachten staat gedurende 

haar verblijf, is het mogelijk dat zij een groter gevoel van controle krijgt. Door inzicht te hebben in de 

dagindeling en routines van het ziekenhuis, kan de vrouw -in de mate van het mogelijke- meebeslissen 

over haar persoonlijke dagplanning (bijvoorbeeld wanneer zij het beste bezoek kan ontvangen). Het 

patient-centered healthcare principe is hierop gebaseerd: Patiënt en familie hebben inspraak in de zorg. 

Volgens het Institute for healthcare improvement (2012) moet elke goede instelling/bedrijf luisteren naar 

de wensen en noden van zijn klanten. Het gaat uit van een holistische visie die elke zorgvrager als een 

individu bekijkt en met respect behandelt door keuzes aan te bieden en onderhandeling mogelijk te 

maken (Dabney et al., 2013). Helaas wordt er in de gezondheidszorg nog niet voldoende geluisterd naar 

de patiënt als ‘klant’ (Institute for healthcare improvement, 2012). 

 

 

2.3.5 Besluit 

Eerder werden al enkele meetinstrumenten voor tevredenheid in de gezondheidszorg besproken. Helaas 

zijn er geen meetinstrumenten te vinden -of zijn ze niet eenvoudig raadpleegbaar- die geschikt zijn om de 

verhoging van de tevredenheid door het optimaliseren van communicatie te evalueren. De bestaande  VPP 

enquête (zie bijlage C) geeft bijvoorbeeld geen informatie over de tevredenheid van anderstalige patiënten, 

aangezien de enqûetes enkel in het Nederlands beschikbaar zijn. Dit is een belangrijke factor, aangezien in 

deze bachelorproef de informatieverlening een centraal aspect is voor de patiëntentevredenheid.  

Aangezien er tot op heden geen kwaliteitsmeting beschikbaar is die de verhoging van de tevredenheid door 

bevorderen van rust, continuïteit in informatieverlening, steun en controle kan evalueren, blijft het besluit 

van dit literatuuronderzoek hypothetisch. Hoogstwaarschijnlijk kan een verbeterde communicatie zorgen 

voor bevordering van deze vier factoren om zo de tevredenheid van de kraamvrouwen te verhogen. 
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3 Methodiek ontwikkeling prototype digitaal 

communicatie systeem 

Om de methodiek voor het ontwikkelen van een nieuw digitaal communicatiesysteem te beschrijven, 

werd aanvankelijk het Business Model Canvas (Osterwalder, 2008) gebruikt. Later bleek dit echter te 

uitgebreid en werd dit herleid tot vier nieuwe onderdelen, zoveel mogelijk gebaseerd op het 

oorspronkelijk model.  

Hoe het prototype van idee tot uitvoering bedacht werd, staat beschreven onder ‘Het concept’. Voor het 

ontwikkelen van dit concept was er hulp van andere personen en instanties, vermeld onder ‘Partners’, 

alsook de partners die nodig zouden zijn om dit prototype uit te werken in realiteit. Volgens het BMC 

worden zowel kosten als inkomsten beschreven. Als onderdeel van een bachelorproef, brengt dit 

prototype geen inkomsten op en werden kosten dus vermeden, dit wordt beschreven onder ‘Middelen’. 

Tot slot, het belangrijke onderdeel ‘Evaluatie’; hier wordt zowel de evaluatie van het huidige product 

(prototype) als van het mogelijke eindproduct (digitaal systeem) besproken 

 

 

 Het concept 

3.1.1 Hoe het concept bedacht werd 

Via ACCIO, een werkgroep binnen de Arteveldehogeschool die zich richt op creativiteit, innovatie en 

ondernemingszin, werd het bedenken van originele onderwerpen voor de bachelorproef gestimuleerd. 

Het was van het begin duidelijk dat ik wilde werken rond communicatie. Uit stage ervaringen op materniteit 

bleek dat sommige vrouwen niet weten wat hen te wachten staat.  

Met dit concept is het de bedoeling informatie over het ziekenhuisverblijf en een basis aan GVO succesvol 

over te brengen naar de vrouwen op materniteit. Aangezien de vrouwen meestal al veel brochures te lezen 

hebben gekregen, ontstond het idee een gebruiksvriendelijker concept te ontwerpen.  

Hopelijk kan er met dit praktijkconcept een hogere tevredenheid bij de kraamvrouwen bereikt worden, 

door hen meer op de hoogte te brengen van de routines binnen de dienst en hen een alternatieve 

informatiebron te bieden. 

 

 

3.1.2 Voorstelling concept 

Sommige ziekenhuizen gebruiken de televisie op de patiëntenkamer om informatie te verspreiden, zo 

hebben sommigen zelfs een ‘borstvoedingskanaal’. De televisie op de kamer lijkt een goed medium om het 

doel te bereiken: Het is al in elke kamer aanwezig, zo blijven verdere kosten beperkt. Alternatieven zoals 

tablets zijn ook mogelijk, maar dit is eerder een budgettaire kwestie. De (hoeveelheid) informatie wordt 

beperkt tot de essentie. Enkele hoofdonderwerpen met elk submenu’s (vergelijkbaar met de keuzemenu’s 

op een dvd) die de parturiënte interactief kan openen (met afstandsbediening). 
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3.1.3 Uitvoering 

De uitvoering werd beperkt tot het ontwikkelen van een prototype via het Powerpoint Office programma. 

Deze versie kan met een computer (interactief) bestuurd worden om het uit te testen. 

De uitvoering in realiteit behoort tot de taak van het ziekenhuis, of eventueel andere studenten die dit 

verder willen uitwerken. De uiteindelijke vorm is namelijk zeer afhankelijk van de middelen die de ‘klant’ 

wenst te investeren. Minimumvereisten voor uitvoering in de ziekenhuissetting is dat het programma 

bediend moet kunnen worden door de patiënt zelf. 

 
 

 Partners 

3.2.1 Ziekenhuis waaraan info gekoppeld is en externe promotor 

De informatie in dit concept is zeer dienstafhankelijk. Elk ziekenhuis heeft eigen gewoontes en routines. Het 

was de bedoeling dit ‘programma’ dan ook te baseren op één bepaald ziekenhuis. 

De externe promotor is een vroedvrouw die onder andere op de dienst materniteit werkt in een Gents 

ziekenhuis. Verdere uitwerking zal dan ook gebaseerd zijn op de routines van deze materniteit. 

Dit project werd ook besproken met de interne kwaliteitscoördinator Dhr. Jona Bemindt van het ziekenhuis, 

die zijn goedkeuring gegeven heeft.   

 

 

3.2.2 Grafisch ontwerp – ICT 

Om tot een (basis) ontwerp te komen, werd het Powerpoint Office programma gebruikt. Indien het 

programma werkelijk in gebruik genomen zou worden, is er een professional nodig die de grafische 

vormgeving op zich neemt. Dit werd wegens budgettaire redenen niet opgenomen binnen deze 

bachelorproef. 

 

 

3.2.3 Vertaler-tolk 

Zoals eerder gezegd, heeft het een grote meerwaarde dit systeem in meerdere talen aan te bieden. Om 

kostenbesparend te werken werd geen professionele vertaler aangesproken, maar enkel vrienden en 

kennissen. Hierdoor werden de vertalingen beperkt tot Engels en Turks. Net zoals voor het grafisch 

ontwerp, zou er beroep kunnen gedaan worden op professionele tolken om dit prototype uit te werken 

tot een bruikbaar digitaal communicatie systeem. 

 

 

 

 



 

 

25 

 

3.2.4 Ethisch comité 

De theoretische kant van deze bachelorproef is vooral gebaseerd op literatuurstudie. De wetenschappelijke 

achtergrond is gebaseerd op artikels die via wetenschappelijke databanken zoals pubmed, web of 

knowledge, science direct gevonden werden. In de bibliotheken vond ik ook interessante informatie over 

communicatie en postnatale zorgen in boeken. Hiervoor werd dus geen eigen onderzoek verricht.  

Voor het praktische deel was er informatie nodig over de dagindeling van één bepaald ziekenhuis, deze 

informatie werd verkregen via de vroedvrouw die in dit ziekenhuis werkt en tevens externe promotor is. 

Voor dit soort informatie is er geen toelating van het ethisch comité nodig. 

Dit ontwerp wordt niet getest in het ziekenhuis wegens tijdsgebrek, waardoor er geen toelating van het 

ethisch comité vereist is. 

 
 

 Middelen 

3.3.1 Ontwikkeling 

Het ontwikkelen van het ‘prototype’ werd zoveel mogelijk gedaan met hulp van vrijwilligers om 

kostenbesparend te werken. 

 

 

3.3.2 Uitvoering 

Om het ‘programma’ daadwerkelijk te gebruiken, zou dat ziekenhuis moeten zorgen voor de juiste 

infrastructuur. Het televisietoestel is al aanwezig, een passend besturingssysteem nog niet. Dit dient verder 

onderzocht te worden door als het ziekenhuis geïnteresseerd is om het werkelijk te gebruiken. 

 

 

3.3.3 Productie 

Als de testfase door anderen gebeurd is en er zou hypothetisch gesteld interesse zijn in dit ‘product’, dan 

zou dit zeer weinig kosten. Het betreffende programma zal al meertalig zijn, en dient dan enkel nog 

gekopieerd te worden op meerdere gegevensdragers (vb.: dvd, cd-rom, …). 

 

 

 Evaluatie 
Het was de bedoeling dat dit informatiesysteem zou zorgen voor een betere informatieoverdracht (door 

optimalisatie van communicatie) om een verhoogde patiëntentevredenheid te bereiken. Uit de 

literatuurstudie van deze bachelorproef bleek dat het bevorderen van rust, continuïteit in informatie, 

controle en steun door optimalisatie van communicatie mogelijk de tevredenheid kon verhogen. 
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3.4.1 Het prototype  

Om dit prototype te evalueren zou men de volgende vraag kunnen stellen: “Zou de ontwikkeling van een 

digitaal informatiesysteem gebaseerd op dit prototype de communicatie kunnen bevorderen en zo de 

tevredenheid verhogen?”. Het antwoord hierop kan gebaseerd worden op hoofdstuk 2.3 aan de hand van 

de vier besproken factoren.   

De belangrijkste factor is controle: Doordat de vrouw via het digitaal informatiesysteem een goed overzicht 

heeft/kan hebben van haar verblijf, heeft ze over het algemeen meer controle. Door op de hoogte te zijn 

van de dagindeling en het verzorgingsschema, kan ze de invulling van de ‘vrije’ tijd zelfstandiger plannen; 

ze kan beter inschatten wanneer ze mogelijk een rustig moment kan hebben (een dutje doen, quality time 

met partner en/of baby, …), maar ook kan ze inschatten wanneer ze best haar bezoek uitnodigt. Het gevoel 

van controle wordt echter het best bereikt door het krijgen van correcte informatie. Een patiënt/parturiënte 

kan pas meebeslissen in haar zorgschema als zij op de hoogte is van de mogelijkheden (patiënt centered 

care). In dit geval kan dat zowel informatie zijn over de zorgen voor de baby, als voor de kraamvrouw, als 

over praktische zaken zoals ziekenhuisroutines.  

Het gevoel van controle zorgt dus niet enkel voor een hogere tevredenheid, het bevordert dus ook de rust. 

Dit gevoel kan echter alleen bereikt worden door goede informatieoverdracht. 

Of de beschikbaarheid van dit systeem rechtstreeks zorgt voor meer rust, is zonder verder onderzoek niet 

duidelijk. Enerzijds wel, aangezien de continue beschikbaarheid van de informatie ervoor kan zorgen dat er 

misschien minder contactmomenten nodig zijn om praktische vragen te beantwoorden. Anderzijds zullen 

er misschien vrouwen zijn, die door de beschikbaarheid van het systeem extra druk zullen ervaren om hun 

tijd hieraan te spenderen.  

Tot slot is er nog de onmisbare factor steun. De tevredenheid van de kraamvrouwen is verhoogd als ze het 

gevoel hebben emotionele, psychologische en fysieke steun te krijgen van de vroedvrouwen. Dit kan niet 

bereikt worden met het digitaal informatie systeem, maar dit is zoals verwacht: het systeem dient niet als 

een vervanging, maar als een aanvulling op de vroedvrouw.  

 

 

3.4.2 Verwachtingen 

Indien het prototype getest zou worden door het beschikbaar te stellen in een aantal kamers, kan men niet 

verwachten dat elke vrouw die het ter beschikking heeft, het ook uitprobeert. Sommige vrouwen zullen hier 

helemaal geen nood aan hebben, maar er kan verondersteld worden dat er enkelen zullen zijn die 

informatie via dit systeem zullen opzoeken.  

 

 

3.4.3 Kwaliteitsmeting 

De evaluatie van het nut, de gebruiksvriendelijkheid en de tevredenheid over dit prototype, behoort niet 

meer tot deze bachelorproef. Tijdens het maken van deze bachelorproef, werd echter vastgesteld dat er 

trouwens geen perfect meetinstrument bestaat (of eenvoudig te raadplegen is), die naar de tevredenheid 

over dergelijke informatieverlening zou kunnen peilen.  
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4 Inhoud prototype 

 Structuur  
 De structuur van dit systeem wordt graphical user interface (GUI) genoemd; via het klikken op woorden of 

symbolen kan de gebruiker interactief de verschillende lagen (niveaus) van het systeem verkennen. Dit 

‘aanklikken’ kan gebeuren op verschillende manieren, afhankelijk van het gebruikte medium. Indien een 

tablet gebruikt wordt voor de realisatie van het prototype, kan dit met de vingers gedaan worden (‘touch 

screen’), indien de tv gebruikt wordt, kan dit met een afstandsbediening gedaan worden. 

GUI is voor de huidige generatie van kraamvrouwen bekend terrein: Het is de basis voor een DVD menu, 

het wordt gebruikt voor de keuzemenu’s op gsm’s en computers, enz… Deze methode lijkt dus 

gebruiksvriendelijk voor deze doelgroep. 

 

 

4.1.1 Inhoud als vlakke tekst  

De inhoud die gebruikt wordt voor het digitale systeem, is terug te vinden als een vlakke tekst met 

nummering onder hoofdstuk 4.2. Voor deze nummering werd een structuur gebruikt verschillend van de 

gebruikte nummering/opmaak in de rest van de bachelorproef om onderscheid te maken tussen theorie en 

praktijk. 

In het digitale prototype worden er geen bronnen vermeld, omdat dit de structuur niet ten goede zou 

komen. In hoofdstuk 4.2, worden de referenties per onderdeeltje weergegeven, alsook staan deze in de 

bibliografie. 

 

 

  



 

 

28 

 

4.1.2 Startpagina 

De startpagina biedt de keuze tussen de verschillende beschikbare talen. Daarna heeft elke taal dezelfde 

structuur. Hieronder uitgelegd met de Nederlandstalige versie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

4.1.3  Hoofdniveaus 

Nadat een taal gekozen werd, heeft de gebruiker de keuze uit vijf hoofdniveaus. 

In de doorlopende tekst, te vinden onder 4.2 werden deze hoofdniveau’s aangeduid met romeinse cijfers 

(I – V): 

I. welkom 

II. algemeen 

III. mama 

IV. baby 

V. terug naar huis  

Er werd voor deze indeling van hoofdniveaus gekozen, omdat dit de meest beknopte en overzichtelijke 

manier is om weer te geven wat men via dit systeem kan vinden. 

Startend bij ‘welkom’ en eindigend bij ‘terug naar huis’, lijkt door analogie met het verblijf een goed 

aanknopingspunt te zijn.  

Onder de niveaus ‘mama’ en ‘baby’, kan de kraamvrouw de meest specifieke info vinden. Hoewel zowel de 

dagindeling als de verzorging van moeder en kind in elkaar overvloeien, lijkt een opsplitsing aangewezen 

om een overzichtelijke structuur te behouden. 

De informatie die niet onder de eerder genoemde niveaus te plaatsen viel, werden ondergebracht in niveau 

‘algemeen’.  
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4.1.4 Subniveaus 

Nadat de gebruiker een keuze gemaakt heeft in het hoofdmenu, wordt zij doorverwezen naar een lijst met 

subniveaus. De gebruiker kan op elk moment terugkeren naar de lijst met hoofdniveaus door op de pijl 

“hoofmenu” te klikken.  
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 Inhoud praktijkdeel: Nederlandstalige versie 
 

I. welkom 

 

I.1 uitleg systeem 
Op deze manier willen wij u nog een beter overzicht geven van wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf 

op onze dienst. Via de afstandsbediening kunt u kiezen over welk stukje u meer wenst te weten.  

 

I.2 voorstelling dienst 
Op de dienst materniteit staan de vroedvrouwen in voor uw verzorging, onder leiding van Agnes 

Cornelissens (hoofdvroedvrouw materniteit) en Ann Rotty (hoofdvroedvrouw verloskwartier en 

neonatologie). 

De vroedvrouwen werken in drie shiften: vroeg – laat – nacht.  

Wij proberen ervoor te zorgen dat u tijdens een shift zoveel mogelijk door één vroedvrouw gevolgd wordt, 

maar op drukke momenten kan het zijn dat er een andere vroedvrouw uw oproep beantwoordt. Bij 

aankomst van het volgende team vroedvrouwen (6u30, 14u, 21u30) wordt er telkens overdracht gegeven 

(collega’s inlichten over patiënten). Op het moment van deze overdracht, kan het zijn dat de beloproepen 

minder snel beantwoord worden. 

Naast het vast team vroedvrouw, zijn er hier ook vroedvrouwen in opleiding (“stagiairs”) van verschillende 

opleidingsjaren. Afhankelijk van hun ervaring (1ste, 2de, 3de jaar), helpen zij u en de vroedvrouwen zo goed 

zij kunnen. Voor alle handelingen die zij uitvoeren zijn zij ook opgeleid. Uw vragen zullen zij zo goed mogelijk 

beantwoorden, maar bij twijfel raadplegen zij de vroedvrouw. 

U zult hier nog veel ander personeel ontmoeten, zoals de logistieke dienst, de schoonmaakdienst, … 

Ook de gynaecoloog en kinderarts zullen langskomen, meer hierover onder rubrieken ‘mama’ en ‘baby’. 

 

I.3 een dag op materniteit 
 

 

vanaf 7u Verzorging mama en baby 

8.30-9u ontbijt 

 bezoek gynaecoloog / kinderarts 

 schoonmaakdienst 

11.30-12.30 Middagmaal en afdienen 

12.30-14.30 Rust en koffie 

15u Start middagverzorging 

17-17.30 avondmaal 

19u start avondverzorging 

Vanaf 22u vroedvrouw nacht komt langs 
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II. algemeen 

 

II.1 belsysteem 
Met het rode knopje kunt u ons laten weten dat u hulp nodig heeft, of vragen heeft. Hou er aub rekening 

mee dat de snelheid waarmee we deze oproep beantwoorden, afhankelijk is van de drukte op dat moment. 

Met de andere knopjes is het mogelijk de lichten te bedienen, alsook de radio te beluisteren.   

 

II.2 maaltijden  
De eerste dag wordt er u een standaardmaaltijd aangeboden. Dagelijks krijgt u een invulblaadje waarop u 

uw voorkeuren kan aanduiden voor de volgende dag, op deze manier kan men zoveel mogelijk rekening 

houden met uw dieetvoorschriften en wensen.    

Deze tijden kunnen afwijken, maar meestal worden de maaltijden bedeeld rond deze tijdstippen: 

ontbijt: tussen 8u en 9u  

warm middagmaal: tussen 11u30 en 12u30   

koffie: tussen 13u30 en 14u30  

avondmaal tussen 17u en 17u30 

 

II.3 partner 
Uw partner is 24/24u welkom op onze afdeling en hoeft zich niet aan de bezoekuren te houden.  

Uw partner kan blijven overnachten indien u op een éénpersoonskamer verblijft. Dit kan aangevraagd 

worden aan de balie bij het onthaal voor de prijs van 21Euro (ontbijt, middag- en avondmaal incl.). 

 

II.4 bezoek 
Bezoek is welkom van 11-20u. Hou er voor uzelf rekening mee dat u nood hebt aan rust. Indien u dat wenst 

kunnen wij een bericht aan uw deur hangen om de bezoekjes kort te houden. 

 

 

II.5 onderhoud  
Dagelijks komt er iemand van de dienst schoonmaak langs.Zij proberen zoveel mogelijk rekening te houden 

met uw privacy, maar indien u echt niet wenst gestoord te worden/rust nodig heeft, kunt u dit laten weten. 

Zij zullen dan nagaan in hun planning of ze op een later moment kunnen terugkomen. 

 

 

II.6 logistiek  

Dagelijks komt er iemand van de dienst logistiek het steeklaken van uw bed verversen. 

Twee maal per week (meestal woensdag en vrijdag) wordt het bedlinnen volledig ververst. 
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III. mama 
 

III.1 vroedvrouw  
De opvolging van uw gezondheid en uw dagelijkse verzorging gebeurt door de vroedvrouw. U kunt hulp 

krijgen van de vroedvrouw zowel voor hygiënische zorgen, hulp bij de verzorging van de baby, het 

beantwoorden van vragen, een luisterend oor, … 

 vaginale bevalling  

dag 0  

Na de bevalling mag u douchen. De vroedvrouw blijft steeds in uw buurt om ondersteuning te bieden. Indien 

dit nog niet lukt, helpt de vroedvrouw u aan de lavabo of in bed. Uw bloeddruk wordt regelmatig 

gecontroleerd , alsook de stand van uw baarmoeder (deze moet terug krimpen) en uw bloedverlies 

controleren. 

 

 dag 1 tot dag van vertrek 
                     de vroedvrouw zal:  

 

Het is mogelijk om 5 dagen op materniteit te verblijven, maar dit kan ook korter. Een poliklinisch verblijf 

(max 24 tot 48u) is ook een optie. Bespreek dit met de gynaecoloog en kinderarts. 

Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u verder opgevolgd worden door zelfstandige vroedvrouwen. (meer 

info bij rubriek ‘terug naar huis’)  

Individuele afwijkingen zijn mogelijk afhankelijk van het herstel. 

 

 

 

 

ochtend  uw bloeddruk en temperatuur meten 

 de stand van uw baarmoeder te voelen 

 uw bloedverlies na gaan 

 indien aanwezig: de genezing van de episiotomie (‘knip’) of ruptuur 
(scheurtje) controleren 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden  

 u kunt zelfstandig douchen 

namiddag  u kunt zo vaak als u wenst gebruikmaken van het spoelsysteem in de 
badkamer 

 uw temperatuur meten 

 de stand van uw baarmoeder te voelen 

 uw bloedverlies na gaan 

 episiotomie controleren, indien aanwezig 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden 

avond  uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden 

o u kunt gebruikmaken van het spoelsysteem in de badkamer 
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 keizersnede 

 

dag 0 (dag van de bevalling) 

 

Op het operatiekwartier (OK) zal men u helpen wassen, na de keizersnede bent u de eerste dag(en) 

namelijk niet mobiel. 

Indien u verdoofd werd via epidurale, zal de katheter (hier zit geen naald aan) nog twee dagen ter 

plaatse blijven om u van pijnstilling te voorzien. 

Uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd, alsook de stand van uw baarmoeder (deze moet terug 

krimpen) en uw bloedverlies. 

 

dag 1            de vroedvrouw zal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochtend  uw bloeddruk en temperatuur meten 

 de stand van uw baarmoeder te voelen  

 uw bloedverlies nagaan  

 uw algemeen welzijn opvolgen en nagaan of u pijnstilling nodig heeft 

 uw vragen te beantwoorden, ... 

 de vroedvrouw helpt u te wassen in bed aangezien zelfstandig rechtstaan 
nog niet lukt. De vroedvrouw helpt u wel al met de eerste keer rechtstaan 
en in de zetel te zitten. 

namiddag  uw bloeddruk en temperatuur opmeten,  

 de stand van uw baarmoeder bevoelen,  

 uw bloedverlies controleren  

 u een spoeling geven 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden, ... 

avond  uw bloeddruk en temperatuur opmeten 

 u een spoeling geven 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden, ... 
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dag 2 

 

 

 

Vanaf dag 3 tot uw vertrek blijft de verzorging gelijkaardig. U kunt zelf douchen en u kunt het 

spoelsysteem in de badkamer gebruiken.  

 

Meestal verblijven moeders na een keizersnede 7 dagen op materniteit. Individuele afwijkingen zijn 

mogelijk afhankelijk van het herstel.  

 

 

referenties: 

http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/de-eerste-week/verzorging-mama 

Gilmour, C., & Twining, S. (2002). Postnatal care in hospitals: ritual, routine or individualised. unknown, 

11-15. 

ochtend  uw bloeddruk en temperatuur meten 

 de stand van uw baarmoeder te voelen 

 uw bloedverlies nagaan  

 uw infuus en blaassonde verwijderen, tenzij er redenen zijn om deze te 
behouden 

 de katheter van de epidurale verdoving verwijderen  
o Na het verwijderen zal de vroedvrouw u helpen met rechtstaan en stappen. 
o Indien dit goed lukt, kunt u douchen of u zittend aan de wastafel wassen.  
o In de badkamer is er een spoelsysteem zodat u zelfstandig een intieme 

spoeling kan uitvoeren.  

 uw algemeen welzijn opvolgen en nagaan of u pijnstilling nodig heeft 
uw vragen te beantwoorden, ...  

namiddag  uw bloeddruk en temperatuur opmeten 

 de stand van uw baarmoeder bevoelen 

 uw bloedverlies controleren  

 u een spoeling geven 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden, ... 

avond  uw bloeddruk en temperatuur opmeten 

 u een spoeling geven 

 uw algemeen welzijn opvolgen, nagaan of u pijnstilling nodig heeft, 
uw vragen te beantwoorden, ... 



 

 

35 

 

III.2 gynaecoloog  
Gewoonlijk komt uw gynaecoloog elke dag langs om uw herstel op te volgend, tenzij dit anders afgesproken 

werd. Als u specifieke vragen heeft, is dit het ideale moment om ze te stellen. Wij kunnen niet inschatten 

hoe laat de gynaecoloog langs komt, dit is afhankelijk van zijn/haar eigen planning. Ook in het weekend 

komt de gynaecoloog of de gynaecoloog met wachtdienst langs.  

 

 

III.3 kinesitherapeut  
Indien u dit wenst komt een kinesitherapeut oefeningen doen met u om o.a. uw bekkenbodemspieren te 

trainen. Vraag hiernaar bij de vroedvrouw.  

 

III.4 kind & gezin  
Tijdens uw verblijf op materniteit zult u één maal bezoek krijgen van een medewerker van Kind & Gezin. 

Deze zal u info geven over de opvolging van uw kindje, alsook een afspraak maken om later op huisbezoek 

te komen. 

 

IV. baby 

 

IV.1 voeding   
Het Jan Palfijn ziekenhuis Gent mag zich een babyvriendelijk ziekenhuis noemen. In 2008 werd het Baby 

Friendly Hospital Initiative certificaat behaald. In dit ziekenhuis werd een schriftelijk beleid opgesteld om 

het geven van borstvoeding te promoten en te begeleiden. Voor dit beleid hebben wij de 10 vuistregels 

van de Wereld Gezondheidsorganisatie en Unicef gerespecteerd: 

1. een goed borstvoedingsbeleid hebben 

2. deskundige begeleiding door alle medewerkers 

3. voorlichting over borstvoeding geven aan aanstaande ouders 

4. ervoor zorgen dat de eerste borstvoeding kort na de bevalling kan gebeuren 

5. hulp bieden bij aanleggen en dit aanleren, en kolven indien nodig 

6. tenzij op medische indicatie krijgt de baby geen ander vocht dan moedermelk 

7. moeder en kind zijn dag en nacht bij elkaar 

8. voeden op verzoek: Hongersignalen herkennen van de baby en deze beantwoorden 

9. geen (fop)speen gebruiken 

10. samenwerken met borstvoedingsorganistaties 

 

Uiteraard kunt u voor al uw vragen over borstvoeding bij de vroedvrouw terecht. 

Op kanaal 37 kunt u een filmpje vol tips bekijken, maar uiteraard staan de vroedvrouwen klaar om u goede 

technieken aan te leren en te helpen waar nodig.  

 

Indien nodig kan er gekozen worden om te starten met kolven. Dit kan zowel manueel als elektronisch. De 

vroedvrouw zal u hierover de nodige informatie geven.  

Ook indien er gekozen wordt om kunstvoeding te geven, wordt u door de vroedvrouw ondersteund. 
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referentie: 

http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/baby.htm 

IV.2 verzorging 
Kort na de geboorte (‘dag 0’), wordt uw baby gemeten en gewogen, hij/zij wordt niet uitgebreid gewassen.  

 

badje: 

De dag na de bevalling (‘dag 1’), gaat de baby voor het eerst in bad. De eerste keer doet de vroedvrouw dit 

en geeft zij tips aan mama/papa die meekijkt. De volgende dag (‘dag 2’), mag u dit zelf doen, onder 

begeleiding van de vroedvrouw die nog wat kan helpen indien nodig. Op dag 3 mag u dit volledig zelf doen, 

maar als u onzeker bent mag u zeker hulp vragen. Indien u bevallen met via keizersnede, kunt u het badje 

voor de eerste keer meevolgen op dag 3. Uw partner kan uiteraard al meevolgen vanaf het eerste badje. 

 

wegen 

Elke ochtend wordt de baby gewogen. Het is normaal dat pasgeborenen de eerste dagen gewicht verliezen. 

Door dagelijks te wegen willen wij erop letten dat zij niet meer dan 10% van het geboortegewicht verliezen. 

Pas rond de 3de à 4de dag neemt het gewicht terug toe, om dan tussen de 8ste en 12de dag terug op 

geboortegewicht te komen. De vroedvrouw weegt de baby, ook al doet u het badje volledig zelfstandig. 

Laat ons iets weten via het belsysteem voor u begint met de verzorging, en de vroedvrouw zal komen voor 

de weging.  

 

temperatuur 

Dagelijks wordt de temperatuur van de baby gecontroleerd, meestal is voor het badje. Om een goede 

registratie te verzekeren wordt de temperatuur rectaal gemeten, de vroedvrouw kan u dit aanleren. Een 

normale temperatuur is minimum 36,5°C en maximum 37,5°C. Een temperatuur vanaf 38°C bij een baby is 

koorts. Thuis hoeft dit zeker niet dagelijks gemeten te worden, maar het kan wel een goede controle zijn 

als u twijfelt aan de gezondheid van uw kindje (te warm? Te koud?). 

 

navelstrengstompje 

Na de geboorte werd de navelstreng van de baby ingekort en afgeklemd. Dit resterend stukje heeft geen 

speciale verzorging nodig, maar moet wel droog gehouden worden. Geleidelijk zal dit droger worden, en na 

een week tot twee weken zal het spontaan afvallen. Bij roodheid of etter, raadpleeg de vroedvrouw. 

 

hielprik 

Ten vroegste na 72u (na drie dagen), wordt uw baby getest op stofwisselingsziekten door de hielprik.  

De vroedvrouw zal uw baby meenemen naar de verzorgingsruimte om via het handje enkele druppels bloed 

af te nemen. Meer uitleg over de test/resultaten krijgt u van de vroedvrouw. 

 

luierverzorging 

Het is zeker normaal dat het verluieren van uw baby in het begin nog niet zo vlot gaat, dit vergt wat 

oefening. Hulp en tips kunt u zeker bij de vroedvrouw krijgen.  

Het is niet noodzakelijk om preventief luierzalf te gebruiken, indien u hier vragen of twijfels over heeft zal 

de vroedvrouw deze beantwoorden. 

 

referenties: 

http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/baby.htm
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Cloherty, J. P., Eichenwald, E. C., & Stark, A. R. (2008). Manual of neonatal care. Philadelphia: Lippincott 

Wiliams & Wilkins. 

http://www.kindengezin.be/img/navelverzorging.pdf 

Anja Lameir, Stafmedewerker PGO - Medische Preventie Kind & Gezin (jaar onbekend). Navelverzorging 

bij de pasgeborene 

McConnell, T. P., Lee, C. W., & Couillard, M. (2004). Trends in Umbilical Cord Care: Scientific Evidence for 

Practice. Newborn and Infant Nursing Reviews, 211-222 

http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/de-eerste-week/gezondheid-baby/ 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/Zorg_en_Gezondheid/Ziektes/Aangeboren 

_aandoeningen/AAP_draaiboek_2012.pdf 

Urh , G., Mojca, Z. T., & Tadej, B. (2014). Fifty years of phenylketonuria newborn screening — A great 

success for many, but what about the rest? molecular genetics and metabolism. 

 

IV.3 pediater 
Gewoonlijk komt de kinderarts (pediater) elke voormiddag langs. Indien de kinderarts aanwezig was bij de 

bevalling, werd uw baby waarschijnlijk al grondig onderzocht. Zo niet, dan wordt er bij de eerste visite van 

de kinderarts een onderzoek gedaan (reflexen, gewrichten, …).  

Als u specifieke vragen heeft over uw kindje, is dit het ideale moment om ze te stellen. Wij kunnen niet 

inschatten hoe laat de pediater langs komt, dit is afhankelijk van zijn/haar eigen planning. In het weekend, 

of op feestdagen komt de pediater met wachtdienst langs. 

 

V. terug naar huis 
 

Vrouwen die vaginaal bevallen zijn, blijven gewoonlijk 5 nachten in het ziekenhuis. 

Vrouwen die via keizersnede bevallen zijn, blijven gewoonlijk tot 7 nachten. 

V.1 ontslaginfo vroedvrouw  
U zult gedurende uw verblijf al heel wat informatie gekregen hebben, maar sommige zaken kan de 

vroedvrouw nog eens overlopen op de dag van uw vertrek. Alvast een kort overzicht hier: 

 

preventie tips wiegendood  

-  de ideale slaaphouding voor uw baby is ruglig.   

- niet roken in het bijzijn van uw kindje of in zijn/haar slaapkamer  

- de slaapkamer overdag verluchten(ramen open zetten wanneer de baby niet op de kamer is) 

- de ideale kamertemperatuur is maximum 20°C de eerste 8 weken, daarna maximum 18°C. 

- leg geen knuffeldieren aan het hoofdeinde van het babybedje en zorg ervoor dat de baby niet onderuit 

kan zakken  

vroedvrouw aan huis  

Als u terug thuis bent, kunt u beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw die aan huis komt.  

Zij kan uw herstel opvolgen, alsook hulp bieden bij (borst)voeding, opvolgen van het gewicht van uw baby, 

uw vragen/zorgen beantwoorden, …  

Dankzij uw mutualiteit krijgt u 7 huisbezoeken van de vroedvrouw helemaal terugbetaald! (Indien u 

poliklinisch bevalt zelfs nog meer)    

Voor meer info over zelfstandige vroedvrouwen/organisaties in uw buurt, kunt u bij de vroedvrouw terecht. 

http://www.kindengezin.be/img/navelverzorging.pdf
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temperatuur baby  

Baby’s hebben het nog moeilijk om hun lichaamstemperatuur stabiel te houden. Hun normale temperatuur 

(rectaal gemeten) is minimum 36,5°C en maximum 37,5°C. Dit hoeft zeker niet dagelijks gemeten te worden, 

maar het kan wel een goede controle zijn als u twijfelt aan de gezondheid van uw kindje. Bij een 

temperatuur van 38°C (of meer) adviseren wij u contact op te nemen met een kinderarts. 

 

groeispurt 

Rond de leeftijd van ongeveer 10 dagen, 3 weken, 6 weken, 3 maanden, komt het vaak voor dat baby’s hun 

‘groeispurt’ doormaken. Rond deze periodes lijken de kindjes meer honger te hebben, meer voedingen te 

vragen. Als u borstvoeding geeft, legt u uw kindje gewoon wat vaker aan (voeden op verzoek), uw lichaam 

zal ervoor zorgen dat u voldoende melk produceert.  

vitaminen voor uw baby  

Vitamine K en vitamine D worden als supplementen aan de baby gegeven, aangezien dit niet voldoende in 

de moedermelk voorkomt. Vitamine K zorgt voor een goede bloedstolling, vitamine D helpt bij de 

ontwikkeling van de beenderen. Meer details zoals de dosis, kunt u vragen aan de vroedvrouw. 

 

hygiëne 

Ter preventie van infecties wordt er aangeraden gedurende 6 weken geen bad te nemen, alsook geen 

tampons te gebruiken. Het wordt wel aangeraden uw vulvastreek voldoende te reinigen met water.  

 

nacontrole bij uw gynaecoloog  

Gewoonlijk wordt er een afspraak gemaakt, om 6 weken na uw bevalling op controle te komen bij uw 

gynaecoloog. Tijdens deze consultatie wordt uw herstel opgevolgd, alsook uw vragen beantwoord en wordt 

verdere anticonceptie besproken. Vragen hierover kunt u aan de gynaecoloog stellen bij het ontslaggesprek 

op de dag van uw vertrek (zie rubriek ontslaggesprek gynaecoloog/pediater). 

Indien u verder nog vragen heeft voor u naar huis gaat, mag u deze zeker stellen aan de vroedvrouw. 

Als u thuis ongerust bent, of dringende vragen hebt, kunt u ons nog steeds bereiken op 092 24 83 70. 

 

referenties 

http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures/broch-wet-dos-veilig-slapen.jsp#/52/ 

http://www.kindengezin.be/baby/nul-tot-twee-maanden/#Borst--en-flesvoeding- 

http://www.kindengezin.be/img/vitamineDsuppletie130423.pdf 

http://www.kindengezin.be/img/vitamine-k-suppletie.pdf 

Clarke, P. (210). Vitamin K prophylaxis for preterm infants. Early development, 17-20  

Alonsoa, A., Rodríguez, J., Carva, I., & Ignacio Carvajala, M. L. (2011). Prophylactic vitamin D in healthy 

infants: assessing the need. Metabolism clinical and experimental, 1719-1725. 

Cooper, K., & Gosnell, K. (2015). Foundations of nursing. Elsevier, 845. 

 

 

V.2 ontslaggesprek gynaecoloog/pediater  

Voor u naar huis gaat, krijgt u nog een laatste bezoek van zowel gynaecoloog als pediater. 

Specifieke informatie zoals over anticonceptie (gynaecoloog) of gewichtsevolutie baby (pediater), kunnen 

ook op dit moment besproken worden.   
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Op dat moment worden meestal afspraken voor een volgende consultatie gemaakt. 

Als u graag vroeger dan gewoonlijk naar huis gaat (minimum 24u na de bevalling), bespreekt u dit best zo 

snel mogelijk. 

V.3 documenten 
Formulier aangifte bevolkingsdienst: binnen 15 kalenderdagen na de geboorte moet de geboorte van uw 

kindje aangegeven worden in Gent. Info over openingsuren bevolkingsdienst, alsook een lijstje met de 

nodige documenten die u dient mee te nemen, krijgt u van de vroedvrouw.  

 

Bij de bevolkingsdienst krijgt u alle nodige documenten voor de mutualiteit, het kindergeld, aanvragen 

vaderschapsverlof…  

 

V.4 verlaten materniteit 
Na het ontslaggesprek van de artsen/vroedvrouw, laat u de vroedvrouw weten wanneer u vertrekt. U hoeft 

geen verdere administratie bij het onthaal te regelen.   

 

 

 Inhoud praktijkdeel: Engelstalige versie 
 

Zie bijlage A: Engelstalige versie praktijkdeel 

 

 

 Inhoud praktijkdeel: Turkse versie   
 

Zie bijlage B: Turkse versie praktijkdeel 
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5 Besluit 

Uit de getuigenissen van Baker’s (2005) onderzoek kan besloten worden dat factoren zoals continuïteit in 

zorg, het beschikbaar zijn van informatie, ondersteunende zorg en inspraak bij beslissingen het gevoel van 

controle versterkten. Dit gevoel van controle was volgens de geïnterviewde vrouwen een belangrijke factor 

in de ervaring van kraamzorg. In het algemeen kan gesteld worden dat men deze factoren het best bereikt 

door te werken volgens het patient-centered healthcare principe, dat zowel de tevredenheid van de patiënt 

als de kwaliteit van de zorg verhoogt (Dabney et al., 2013). Uit de studie van Berry (2009) waarbij 

geluidsopnames gemaakt werden tijdens de zorg, bleek dat slechts 30,2% van de verpleegkundigen werkten 

volgens dit principe. Er kan dus wel nog wat gewerkt worden aan de communicatie tussen zorgverlener en 

patiënt.   

Op materniteit is de vroedvrouw het eerste aanspreekpunt voor de kraamvrouw. Alledaagse vragen, over 

zowel medische, sociale als praktische kwesties komen bij haar terecht. Door het vele contact ontstaat er 

dan ook een vertrouwensrelatie, wat ervoor zorgt dat de vroedvrouw dé schakel is tussen de 

‘organisatorische top’ (beleid) en de ‘klant’ (kraamvrouw). Als deze relatie ondersteund wordt door goede 

communicatie, kan de vroedvrouw dus bijdragen tot een hogere tevredenheid van de kraamvrouwen.  

Het verbaal overbrengen van informatie wordt best ondersteund door andere communicatiemethoden om 

een hogere efficiëntie te bereiken. De vroedvrouw is dus ideaal geplaatst om mee te werken aan nieuwe 

vormen van informatieoverdracht, die de uitleg en de GVO die zij geeft kunnen ondersteunen. De 

participatie van de vroedvrouw bij het uitwerken van een dergelijk digitaal systeem zoals in deze 

bachelorproef is dus zeker een meerwaarde. 

Op de vraag of met een digitaal informatiesysteem, ontwikkeld door een vroedvrouw, de communicatie en 

de tevredenheid op materniteit bevorderd kan worden, kan er op dit moment geen evidence based 

antwoord gegeven worden, aangezien het prototype nog niet getest werd. Onder hoofdstuk 3.4 Evaluatie 

wordt wel een hypothetisch antwoord geformuleerd: Gebaseerd op de literatuurstudie, kan besloten 

worden dat de optimalisatie van communicatie mogelijk de rust en het gevoel van controle verhogen 

waardoor een hogere tevredenheid kan bereikt worden. 
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Bijlage A: Engelstalige versie praktijkdeel 
 

I. welcome 
 

I.1 manual 
With this system, we want to give you an even better overall picture of what you can expect during your 

stay at the maternity ward. Using the remote control, you can choose which information you want to 

consult.  

 

I.2 introduction of our unit 
At the maternity ward, the midwives are responsible for your well-being. This unit is led by Agnes 

Cornelissens (chief midwife at maternity ward) and Ann Rotty (chief midwife at delivery and neonatology 

ward).  

The midwives work in three shifts: early – late – night.  

We try to make sure one and the same midwife takes care of you during one shift, but when it is crowed it 

is possible that your call will be answered by a different midwife. When a shift ends (6u30, 14u, 21u30), 

there is a transfer of the patient’s information. At these moments, it is possible that we won’t be able to 

answer your call immediately.   

 

Along with the permanent team of midwives, there are also some midwives in training (‘interns’) of different 

training years. Depending on their training year (1/2/3), they will help you and the midwives as much as 

they can.  

They are educated for every (medical) action they perform. They will answer your questions, but in doubt 

they will always consult the midwife.  

 

During your stay you will meet a lot of personnel, like the logistic team, the maintenance team, … Also the 

gynecologist and pediatrician will pay you a visit. More about them in the section ‘mother’ and ‘baby’. 

 

I.3 day routine 

II. general information 

from 7 am nursing mother and baby 

8.30 am -9 am Breakfast 

 visit gynecologist / pediatrician 

 cleaning service 

11.30 am -12.30 pm lunch and clearing 

12.30 pm -02.30 pm rest and coffee 

3 pm start afternoon-care 

5 pm - 05.30 pm dinner 

7 pm start evening-care 

from 10 pm midwife on night shift comes by 
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II.1 remote control – hospital bell 
With the red button, you can give us a sign when you need some help or when you have some questions. 

Please keep in mind that the speed of our response depends on how crowded it is. With the other buttons, 

you can control the lights and the radio. 

II.2 hospital food 

The first day, we give you a ‘standard meal’. Every day, you can fill out a form to make your wishes and 

preferences known for the next day. This way, we try to keep your diet and personal wishes into account. 

Almost every day, the meals are served at the same time:  

breakfast: between 8:00 and 9:00 am 

lunch (warm): between 11:30 and 12:30 am 

coffee: between 1:30 and 2:30 pm 

dinner: between 5:00 and 5:30 pm 

 

II.3 partner 

Your partner is welcome 24/7 to visit you and the baby and doesn’t have to abide by the ’visiting hours’.  

Your partner can spend the night at your room if you’re staying at a single room. This can be requested at 

the reception downstairs for a total cost of €21 (breakfast, lunch and dinner are included). 

II.4 visitors 
Visitors are welcome from 11:00 am – 8: 00 pm. Please keep into account that you still need a lot of rest. If 

desired, we can put up a sign on your door with a request to keep the visits short.  

 

II.5 maintenance  

Everyday, the cleaning-staff will visit your room. They try to pay attention to your privacy, but if you really 

need some time alone, tell them. They will check their schedule if they can return at a different time. 

 

II.6 logistics  

The upper sheet of your bed will be changed daily. Twice a week (usually on Wednesday and Friday) all the 

bed linen will be changed.  
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III. mother 

 

III.1 midwife 

The midwife follows up on your health and daily care. You can get help from the midwife for hygienic care, 

help to nurse your baby, answer your questions, or just be there for you, …  

 

 

 Vaginal delivery/birth 

 

day 0  

After the delivery you are allowed to shower. The midwife will remain near to offer assistance if necessary. 

If you are not yet ready to wash yourself the midwife will help you at the wash basin or in bed. 

Your blood pressure will be checked regularly. The size and firmness of your uterus and your blood loss will 

also be checked. 

 

 Day 1 until day of leave 
                     the midwife will:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is possible to stay for 5 days at the maternity ward, but this can also be shorter. A policlinic stay (max 24 

to 48h) is also an option. Talk this through with your gynecologist and pediatrician.  

After your discharge from the hospital it is possible to be followed up by independent midwives.  

Individual alterations are possible – depending on the recovery. 

  

morning  measure your blood pressure and temperature 

 check the size and firmness of your uterus  

 check your blood loss 

 if present: check the healing of the episiotomy or rupture  

 follow up on your general well-being and see whether you need any 
pain killers 

 answer your questions 
o you can shower independently 

afternoon o You can use the rinse-system in the bathroom as much as you wish. 

 check temperature 

 check uterus and check blood loss 

 if present: check episiotomy 

 follow up on your general well-being and see whether you need any 
pain killers 

 answer your questions 

evening  follow up on your general well-being and see whether you need any 
pain killers 

 answer your questions 
o You can use the rinse-system in the bathroom 
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 caesarian section 

day 0  

 

At the operation room they will help you wash yourself, because you will not be mobile the first day(s) after 

a caesarian section.  

If you were sedated with an epidural puncture, the catheter will remain in place for two more days to supply 

the necessary analgesia.  

Your blood pressure will be checked regularly. The size and firmness of your uterus and your blood loss will 

also be checked. 

day 1            the midwife will: 

 

 

morning  measure your blood pressure and temperature 

 check the size and firmness of your uterus  

 check your blood loss  

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain 
killers 

 answer your questions, … 

 the midwife will help you wash yourself in bed because you will not be 
able to stand up by yourself. The midwife will help you to stand up and sit 
down for the first time. 

afternoon  measure your blood pressure and temperature 

 check the size and firmness of your uterus  

 check your blood loss 

 rinse your vaginal/ perineal area 

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain 
killers 

 answer your questions 

evening  measure your blood pressure and temperature 

 rinse your vaginal/ perineal area 

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain 
killers 

 answer your questions 
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day 2: 

 

 

From day 3 until your leave the care-taking remains similar. You can take a shower yourself and you can use 

the rinse-system in the bathroom.   

 

Usually the mothers that have undergone a caesarian section stay at the maternity ward for 7 days. 

Individual alterations are possible – depending on the recovery.  

 

  

morning  measure your blood pressure and temperature 

 check the size and firmness of your uterus  

 check your blood loss 

 your IV and bladder catheter will be removed, unless there are reasons to keep 
them in place 

 remove the catheter of your epidural sedation 
o After the removal the midwife will help you stand up and walk around.  
o If this is successful, you will be able to take a shower or wash yourself sitting down 

at the wash basin.  
o In the bathroom there is a rinse-system, so you can perform an internal rinse by 

yourself. 

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain killers 
answer your questions 

 

afternoon  measure your blood pressure and temperature 

 check the size and firmness of your uterus  

 check your blood loss 

 rinse your vaginal/ perineal area 

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain killers 

 answer your questions 

evening  measure your blood pressure and temperature 

 rinse your vaginal/ perineal area 

 follow up on your general well-being and see whether you need any pain killers 

 answer your questions 
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III.2 gynecologist  

Normally your gynecologist will come by every day to follow up on your recovery, unless this is otherwise 

arranged. If you have specific questions, this is the ideal moment to ask them. We cannot estimate what 

time the gynecologist will come by. This depends on his/her schedule. At the weekend the gynecologist or 

the gynecologist on duty will also come by.   

 

III.3 physical therapist 

If desired you can get a physical therapist to come by to exercise. For example: train your pelvic floor 

muscles. Ask your midwife. 

 

III.4 Kind & Gezin (“child& family”)  

During your stay at the maternity ward you will receive one visit of an employee of ‘Kind & Gezin’. This 

person will give you more information about the follow-up of your baby, and will also make an appointment 

to make a house-call later on.  

 

 

IV. Baby 

 

IV.1 nutrition 
The Jane Palfijn hospital Gent can call itself a baby-friendly hospital. In 2008 the Baby Friendly Hospital 

Initiative certificate was achieved. In this hospital a written policy was indited to promote and attend the 

giving of breast feeding. For this policy we have respected the 10 rules of thumb of the World Health 

Organization and Unicef:  

1. Have a good breast feed policy  

2. Expert guidance by all employees  

3. Provide information about breast feeding to future parents  

4. Make sure the first breast feed can happen shortly after the delivery  

5. Offer help to get your latching-on technique right and for pumping , if necessary.  

6. unless medically indicated the baby does not get any other fluids than breast milk  

7. Mother and child are together day and night  

8. Feed on request: recognize hunger signals of the baby and answer them  

9. Don’t use a pacifier  

10. Collaborate with breastfeed organizations  

 

Of course you can go to the midwife with all your questions about breast feeding. 

On channel 37 you can watch a video with tips, but of course the midwives are ready to teach you good 

techniques and help you where necessary.  

 

If necessary you can choose to start pumping. This can go manually or electronic. The midwife will give you 

the necessary information.  

 

Even if the choice has fallen on formula, you will be supported by the midwife.  
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IV.2 nursing 
Shortly after the birth (‘day 0’), your baby will be measured and weighed, he/ she will not be washed 

extensively.  

 

bathing 

The day after the delivery (‘day 1’), the baby has its first bath. The first time this will be done by the midwife 

and she will give tips to the mother/ father who is/ are watching. The next day (‘day 2’), you can do it 

yourself, under the guidance of the midwife who can offer some help if necessary. On day 3 you can do this 

completely independently, but if you still feel insecure you can still ask for some help. 

If you have given birth with a caesarian section, you can follow along the bathing on day 3. Your partner can 

of course observe from the first bathing.  

 

weighing 

Every morning, the baby is weighed. It is normal that newborns lose some weight the first days. By weighing 

daily we want to pay attention the baby doesn’t lose more than 10% of its birth weight. 

It is not until the third – fourth day that the weight of the baby will rise again, to arrive at birth weight at 

the eight – twelfth day. The midwife weighs the baby, even if you bathe it completely independently. Let us 

know that you are going to start the nourishing by sounding the bell and the midwife will come by for the 

weighing. 

temperature 

The temperature of the baby is checked daily. To insure a good registration, the temperature is measured 

rectal, the midwife can teach you this. A normal temperature is minimum 36,5°C and maximum 37,5°C. A 

temperature starting upward of 38°C for a baby is a fever. At home you don’t have to measure this daily, 

but it can be a good check-up if you have any doubts considering the health of your baby.  

 

remaining part of the umbilical cord  

After the birth the umbilical cord was shortened and clamped. This remaining part does not need any special 

care, but has to be kept dry. Gradually this will get dryer, and after one or two weeks it will fall off. When 

you see redness or pus, consult the midwife.  

 

screening for metabolic diseases  

At the earliest after 72h (after 3 days), your baby will be tested for metabolic diseases by a heel prick.  

The midwife will take your baby to the care space to take some blood samples through the hand. More 

information about the test/ results will be given to you by the midwife. 

changing diapers  

It is perfectly normal that the diaper-changing does not go that fluent in the beginning, this takes some 

practice. You can get some help and tips from the midwife. It is not necessary to use diaper ointment pre-

emptive. If you have any questions considering this subject the midwife will answer them. 

IV.3 pediatrician 
Usually the pediatrician comes by every morning. If the pediatrician was present during the delivery, your 

baby will have already gotten a thorough check-up. If that is not the case, there will be an examination at 

the first visit of the pediatrician (reflexes, joints,…)  

If you have specific questions about your baby, this is the ideal moment to ask them. We can’t estimate 

what time the pediatrician will come by. This depends on his/her schedule. At the weekend, or on holidays 

the pediatrician on duty will come by. 
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V. Going home 
 

Women who have had a vaginal birth, usually remain 5 nights at the hospital. 

Women who have had a caesarian section, usually remain up to 7 nights. 

V.1 discharge information – midwife  

You will have been given a lot of information during your stay, but the midwife can go through some last 

items at the day of your discharge. Here is a brief overview: 

 

Prevention SIDS (crib death) 

- the ideal sleeping position is on the baby’s back  

- do not smoke when you are near the baby or in its bedroom 

- illuminate the bedroom during the day (open the windows when the baby is not in the room) 

- the ideal room temperature is maximum 20°C for the first 8 weeks, after that a maximum of 18°C. 

- do not put any stuffed animals at the head of the crib and make sure the baby cannot slump.  

Midwife visits your home  

When you are back home you can appeal to an independent midwife that comes to your home.  

She can follow up on your recovery, give help with the (breast)feeding, follow up on the baby’s weight, 

answer your questions/concerns,…  

Your mutuality pays 7 house calls of the midwife for you! (In case of a policlinic delivery even more)  

For more information about independent midwives/ organizations in your neighbourhood, you can ask your 

midwife.   

 

temperature baby  

Babies have a hard time keeping their body temperature stable. Their normal temperature (measured 

rectal) is minimum 36,5°C and maximum 37,5°C. This does not have to be measured daily, but it can be a 

good check-up if you any doubts considering the health of your baby. With a temperature of 38°C (or higher) 

we advise you to contact a pediatrician.  

 

growth spurt  

Around the age of approximately 10 days, 3 weeks, 6 weeks, 3 months, it is common for babies to go through 

their ‘growth spurt’. Around these periods the babies seem to have a bigger appetite, ask for more nutrition. 

If you breast feed you latch on your baby more often (feed at request), your body will make sure it produces 

enough milk. 

vitamins for the baby  

Vitamin K and Vitamin D are given as a supplement to the baby, since this is not present in breast milk. 

Vitamin K insures a good blood clotting. vitamin D helps with the development of the bones. More details 

such as the dose, you can ask the midwife.  

 

Hygiene 

For the prevention of infection it is recommended not to take a bath during 6 weeks, and not to use any 

tampons. It is recommended to frequently clean your vaginal/ perineal area with sufficient water 

 

appointment gynecologist  

Usually an appointment is made, to go see your gynecologist for a check-up 6 weeks after your delivery. 

During this consultation your recovery is followed up, your questions are answered and the possibilities for 

further contraceptives are discussed. Questions about this subject can be asked to your gynecologist at your 

last visit before your discharge. 
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If you have any further questions before you go home, you can ask them to the midwife. 

If you are anxious at home, or you have some urgent questions, you can still reach us at 092 24 81 71. 

 

V.2 discharge information gynecologist/pediatrician  

Before you go home you get a final visit from your gynecologist and pediatrician. Specific information about 

for example contraceptives (gynecologist) or the weight evolution of your baby (pediatrician), can be 

discussed at this moment.   

During this visit a new appointment for a following consultation is usually made.  

If you would like to go home sooner than usual (minimum 24h after giving birth), you should talk this 

through as soon as possible. 

V.3 documents 
The form to declare your baby at the public service: within 15 calendar days after the birth, the birth of your 

baby has to be declared in Gent. Information about the opening hours of the public service and also the list 

with the necessary documents that you have to take with you, you get from the midwife. 

 

At the public service you will get all the necessary documents for the mutuality, child benefits, request 

paternity leave…   

 

V.4 leaving the maternity unit  
After the last meeting with the doctors/ midwife, you let the midwife know when you will leave. You do not 

need to settle any further administration at the reception.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

54 

 

Bijlage B: Turkse versie praktijkdeel 

I. hoşgeldiniz 
 

I.1 sistemin İzahı 

Bu şekilde size hizmetimizde konaklamanız sırasında ne bekleyebileceğinizin daha geniş özetini vermek 

istiyoruz. Hakkında daha fazla bilmek istediğiniz bölümü kumanda ile seçebilirsiniz. 

 

I.2 hizmetin tanıtımı 
Doğumhane hizmetinde ebeler, Agnes Cornelissens (baş ebe) yönetiminde sizin bakımınızda 

bulunmaktadır Ann Rotty (baş ebe doğum odası ve neonatoloji). 

Ebeler üç vardiya şeklinde çalışır: erken – geç – gece. 

Biz vardiya sırasında mümkün olduğunca aynı ebe tarafından takip edilmenizi deniyoruz, fakat yoğun 

zamanlarda başka bir ebenin çağrınızı yanıtlaması mümkün olabilir. Sonraki ekip ebelerin (6:30, 14, 21:30) 

gelişinde herzaman ileti verilir.(Meslektaşlari hastalar hakkında malumatlandırma). Bu ileti sırasında arama 

çagrıları daha yavaş cevaplanabilir. 

 

Sabit ebe ekibinin yanında, farklı tahsil senelerinde eğitim gören ebeler (stajerler) vardır. Tecrübelerine 

bağlı olarak(1. 2. 3. Sınıf), size ve ebelere en iyi şekilde yardım ederler. Onlar yaptıkları tüm işlemler için de 

eğitilmişlerdir. Sorularınızı mümkün olduğunca cevaplayacaklardır, ama şüphe anında ebeye danışırlar. 

Siz burada lojistik hizmet, temizlik hizmetleri gibi,… daha diğer personel ile de tanışacaksınız. Jinekolog ve 

çocuk doktoruda gelecektir, bunun hakkında daha fazla bilgi ‘Anne’ ve ‘Bebek’ başlığındadır. 

 

 
I.3 doğumhane hizmetinde bir gün 

saat 7’den itibaren Anne ve bebeğin bakımı 

8:30-9:00 Kahvaltı 

 Jinekolog/çocuk doktoru ziyareti 

 Temizlik hizmeti 

11:30-12:30 Öğle yemeği ve toparlanma 

12:30-14:30 İstirahat ve kahve 

15:00 Öğle bakımının başlaması 

17:00-17:30 Akşam yemeği 

19:00 Akşam bakımının başlaması 

Saat 22’den itibaren Nöbetçi ebe gelir 
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II.  genel 
 

II.1 arama sistemi 

Kırmızı düğme ile bize yardıma ihtiyacınız olduğunu veya sorunuzun olduğunu bildirebilirsiniz. Lütfen çağrıyı 

yanıtlama hızının, o andaki yoğunluğa bağlı olduğunu hesaba katın. Diğer düğmeler ile ışıkları kullanmak ve 

radyoyu dinlemekte mümkündür.   

 

II.2 Öğünler 

İlk gün standart bir yemek sunulacaktır.Her gün, bir sonraki gün için tercihinizi doldurabileceğiniz bir kağıt 
alacaksınız, bu şekilde sizin diyet reçetenizi ve dileklerinizi mümkün olduğunca hesaba katabiliriz.  
Bu saatler değişebilir, ama öğünler genelde bu anlarda dağıtılır: 
Kahvaltı: saat 8 ile 9 arası 
Sıcak öğle yemeği: saat 11:30 ile 12:30 arası 
Kahve: saat 13:30 ile 14:30 arası 
Akşam yemeği: 17 ile 17:30 arası 

 

II.3  eşiniz 
Eşinizin ziyaret saatlerine uyması gerekmez, 24/24 bölümümüze gelebilir. Eğer tek kişilik odada 

kalıyorsanız eşiniz geceyi yanınızda geçirebilir. Bunu 21 Euro fiyatına resepsiyondan talep edebilirsiniz 

(kahvaltı, öğle ve akşam yemeği fiyata dahildir). 

 

II.4 ziyaret  
Ziyaretçiler saat 11-20 arası gelebilirler. Kendiniz için dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eğer 

dilerseniz ziyaretleri kısa tutmak için kapıya mesaj asabiliriz. 

 

II.5 bakım  
Günlük temizlik hizmeti için birisi gelir. Onlar mümkün olduğunca sizin mahremiyetinizi dikkate alırlar, 

fakat eğer gerçekten rahatsız edilmek istemezseniz/dinlenmek isterseniz bunu bildirebilirsiniz. Onlar 

planlamalarını takip edip, farklı bir zamanda gelebilirler. 

 

II.6 lojistik  

Her gün lojistik hizmetinden birisi çarşafınızı değiştirmeye gelir. Haftada iki defa (genellikle çarsamba ve 

cuma) nevresimler tamamen değiştirilir.  
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III. anne 

III.1 ebe 
Sağlığınızın takibi ve günlük bakımınız ebe tarafından yapılır. Sorularınız için, sizi dinlemesi için,.. hem 
bebeğin bakımı hem de hijyenik bakımınız için ebeden yardım alabilirsiniz. 
 

 Vajinal doğum  

gün 0 

Doğumdan sonra duş alabilirsiniz. Ebe size destek olmak için sürekli yanınızda kalacaktır. Eğer 
yapamıyorsanız, ebe lavaboya gitmenize veya yatağınızda yikanmanıza yardimci olacaktır. 

Düzenli olarak tansiyonunuz, rahminizin durumu (geri büzülmesi gerekmektedir) ve kan kaybınız kontrol 

edilecektir. 

1.Günden Taburcu olana kadar   ebe: 

Sabah  Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer 

 Rahminizin durumunu hisseder 

 Kan kaybınıza bakar 

 Eğer varsa: epizyotomi (cut) veya rüptürün iyileşmesini kontrol eder 

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 

 Sorularınızı cevaplar 
o Kendiniz duş alabilirsiniz 
 

öğleden sonra  Sıcaklık kontrolü 

 Rahminizin durumunu hissetmek ve kan kaybı kontrolü 

 Varsa epizyotomi kontrolü  

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 

 Sorularınızı cevaplar  
o Banyodaki yıkama sistemini istediğiniz kadar kullanabilirsiniz 
 
 

akşam  Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına 
bakar, 

 Sorularınızı cevaplar 
o Banyodaki yıkama sistemini kullanabilirsiniz 
 

  
Doğumhanede 5 gün kalmanız mümkündür, ama daha kısa da olabilir. Poliklinik bir kalma(maksimum 24 -
48 saat) da olabilir. Bunu jinekolog ve çocuk doktoruyla konuşun. Taburcu olduktan sonra bir bağimsiz ebe 
tarafından takip edilebilirsiniz. Iyileşmenize göre bu durum farklı olabilir. 
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 Sezaryen 

Gün 0 (doğum günü) 

 

Ameliyathanede size yıkanmanız için yardım edeceklerdir, sezaryendan sonra ilk gün(ler) mobil 

olmayacaksınız. 

Eğer epidural ile uyuşturulduysanız, kateter(ucunda iğne yoktur) ağrıyı kesmek için iki gün daha yerinde 

kalacaktır. 

Kan basıncınız düzenli olarak, rahminizin durumu (geri büzülmesi gerekmektedir) ve kan kaybınız kontrol 

edilecektir. 

 
gün 1           ebe: 

sabah  Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer 

 Rahminizin durumunu hisseder 

 Kan kaybınıza bakar 

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına 
bakar 

 Sorularınızı cevaplar 

 Kendi kendinize ayağa kalkmanız daha mümkün olmadığı için ebe 
yatakta yıkanmanıza yardım eder. Ebe ilk defa ayağa kalkıp koltuğa 
oturmanıza yardım eder. 

 
öğleden sonra  Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer, 

 Rahminizin durumunu hisseder, 

 Kan kaybınıza bakar, 

 Intim yıkar, 

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 

 Sorularınızı cevaplar,… 

akşam  Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer, 
 Intim yıkar, 

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 

 Sorularınızı cevaplar,… 
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gün 2 

sabah  Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer  

 Rahminizin durumunu hisseder 

 Kan kaybınıza bakar, 

 Kalmasını gerektirecek neden olmadığı sürece infüzyon ve mesane kateteri kaldırılır. 

 Epidural anestezi kateteri çıkarılır 

 Çıkarıldıktan sonra, ebe size ayağa kalkmanız ve yürümeniz için yardım edecektir. 

 Eğer olursa, duş alabilir ya da oturarak lavaboda yikanabilirsiniz.. 

 Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 
sorularınızı cevaplar,… 

o Banyoda kendinizin iç yıkama yapabilmesi yıkama sistemi vardır.  
 
 

öğleden 
sonra 

o Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer,  
o Rahminizin durumunu hisseder, 
o Kan kaybınıza bakar, 
o Intim yıkar, 
o Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 
o Sorularınızı cevaplar,… 

akşam o Tansiyonunuzu ve sıcaklığınızı ölçer, 
o Intim yıkar, 
o Genel halinizi takip eder ve ağrı kesiciye ihtiyacınız olup olmadığına bakar 
o Sorularınızı cevaplar,… 

 

 
3 günden itibaren gidene kadar bakım aynı şekilde devam eder. 

Kendinizi duş alabilir ve banyodaki yıkama sistemini kullanabilirsiniz . 

Anneler genellikle sezaryende 7 gün doğumhanede kalırlar. Şahsi sapmalar iyileşmeye bağlıdır. 
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III.2 jinekolog 
Genellikle jinekolog eğer aksi kararlaştırılmadıysa iyileşmenizi takip etmek için her gün yanınıza gelir. Eğer 
özel sorularınız varsa , bu onlara sormak için ideal bir zamandır. Biz jinekoloğun kaçta gelecegini tahmin 
edemeyiz, o onun kendi planlamasına bağlıdır. Hafta sonu da jinekolog veya nöbetçi jinekolog gelir. 

 
III.3 fizyoterapist  
İsterseniz, bir fizyoterapist sizinle pelvik taban kaslarını çalıştırmak için egzersizler yapabilir. Bunun için 

ebeye başvurun. 

III.4 Çocuk & Aile 
Doğumhanede kaldığınız sürede bir Çocuk & Aile çalışanı tarafından ziyaret edileceksiniz. O kişi size 

çocugunuzun takibi konusunda bilgi verecektir, ve sizden daha sonra eve gelmek için randevu isteyecektir. 

  
IV. bebek 

IV.1 beslenme 

 
Hastane “Jan Palfijn Gent” bir bebek dostu hastanedir. 2008’de ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ (Bebek 

Dostu Hastane Girişimi) sertifikasını almıştır. Bu hastanede emzirmeyi teşvik etme ve rehberlendirme için 

yazılı bir politika oluşturulmuştur. Bu politika için Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef’in kurallarını esas aldık: 

1. İyi bir emzirme politikalarının olması 
2.Tüm çalışanlara uzmanlar tarafından rehberlik 
3. Beklentide olan velileri emzirme ile ilgili aydinlatmak 
4. İlk emzirmenin doğumdan kısa bir süre sonra oluşmasını sağlamak 
5. Oluşturma ve bunu öğretmede yardım, gerekirse sağma 
6. Tıbbi gerekçeler hariç bebek anne sütünden başka hiçbir sıvı almayacak 
7. Anne ve çocuk gece ve gündüz birliktedir 
8. Talebe göre besleme: Bebeğin açlık sinyallerini tanıma ve cevaplama 
9. Emzik kullanmamak 
10. Emzirme kuruluşları ile işbirliği 

 
Doğal olarak emzirme hakkındaki tüm sorularınızı ebeye sorabilirsiniz. Kanal 37’de tüyolarla dolu bir film 

izleyebilirsiniz, ama tabi ebeler size iyi teknikleri öğretmeye ve ihtiyaç olduğu yerde yardımcı olmaya 

hazırdırlar.  

Gerekirse sağmaya başlamak seçilebilir. Bu hem manuel hem de elektronik olabilir . Ebe size detaylı 
talimatlar verecektir. 
 

Eğer yapay besin verilmesi seçilmişse, ebe tarafından desteklenirsiniz. 

 
IV.2 bakım 

Doğumdan kısa bir süre (gün 0 ) sonra , bebeğiniz ölçülür ve tartılır, kapsamlı şekilde yıkanmaz. 
 
banyo 

Doğumdan sonraki gün, bebek ilk kez banyo yapar. İlk sefer ebe banyo yaptırır ve onu izleyen anne/babaya 

ipuçları verir. Ertesi gün ( 2 gün), gerekirse ebe gözetiminde biraz yardım alarak bunu kendiniz 
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yapabilirsiniz . 3. gün tamamen kendiniz yapabilirsiniz , ama eğer emin değilseniz kesinlikle yardım alınız. 

Eğer sezaryen ile doğum yaptıysanız, banyoyu ilk defa 3. günde takip edebilirsiniz. Eşiniz doğal olarak ilk 

banyodan itibaren takip edebilir.. 

tartma 

Her sabah, bebek tartılır. 

Yeni doğan bebeklerin ilk günlerde kilo kaybetmeleri normaldir. Her gün tartarak doğdukları kilonun 10% 

‘dan fazlasını kaybetmemelerine dikkat etmeye çalışıyoruz.  

Bebek, 3. veya 4. gün civarında geri kilo almaya başlayarak 8. ve 12. gün doğum kilosuna ulaşır. 

Bebeğe siz banyo yaptırsanız bile, tartmayı ebe yapar. Bakıma başlamadan önce arama sistemi ile önce 

bize bildirin ki ebe gelip tartabilsin. 

sıcaklık 

Genelde banyodan önce, her gün bebeğin sıcaklığı kontrol edilir. İyi bir ölçüm sağlamak için ısı rektal alınır, 

ebe bunu size öğretebilir. Normal bir sıcaklık minimum 36,5°C ve maksimum 37,5°C’dir. 38°C’den itibaren 

bebeğin ateşi vardır.Evde bunu kesinlikle günlük ölçmenize gerek yoktur fakat, eğer bebeğinizin sağlığı 

hakkında şüpheliyseniz (çok sıcak? Çok soğuk?)bu iyi bir kontrol olabilir. 

göbek kordonu 
Doğumdan sonra bebeğin göbek kordonu kısaltılır ve kenetlenir. Bu parçaya özel bakım gerekmez , ancak 
kuru tutulmalıdır . Kurutma kademeli olacaktır, bir hafta veya iki haftaya kadar kendiliğinden düşecektir. 
Kızarıklık veya cerahat için ebeye başvurun. 

 
topuktan kan alma 
En erken 72 saat(üç gün sonra) sonra, bebeğinizin topuğundan veya elinden metabolik hastalıkları test 
için, kan alınır. 
Ebe birkaç damla kan almak için bebeğinizi bakım odasına alacaktır. Test hakkında daha fazla 
bilgiyi/sonuçları ebeden alacaksınız. 

bez bakımı 
İlk başlarda bebeğinize bez bağlamanın o kadar da düzgün gitmemesi kesinlikle normaldir, biraz pratiğe 
ihtiyacınız olabilir. Yardım ve ipuçları için ebeye danışabilirsiniz. 
Pişik önleyici bez merhemi kullanmak gerekli değildir, bunun hakkında herhangi bir sorunuz veya 
endişeleriniz varsa ebe cevaplandıracaktır.  

 
IV.3 pediatrist 

Genellikle çocuk doktoru (pediatrist) her öğleden önce gelir . Çocuk doktoru doğumda bulunduysa, büyük 
olasılıkla bebeğiniz zaten iyice incelenmiştir. Değilse, o zaman çocuk doktoru ilk ziyaretinde derin bir 
inceleme yapar(refleksler , eklemler,...).  
Çocuğunuz hakkında sorularınız varsa , bunları sormak için ideal bir zamandır. Biz çocuk doktorunun ne 
zaman geleceğini tahmin edemeyiz, o onun kendi planlamasına bağlıdır. Hafta sonları veya tatiller boyunca 
nöbetçi çocuk doktoru gelir. 
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V. Eve geri dönüş 

Vajinal doğum yapan kadınlar, genellikle hastanede 5 gece kalırlar. 

Sezaryen ile doğum yapan kadınlar, genellikle 7 geceye kadar kalırlar. 
 

V.1 taburcu olma bilgileri Ebe 
 
Zaten konaklamanız sırasında birçok bilgi almış olacaksınız, ama ayrılıcağınız gün, ebe bazı şeylerin 
üzerinden bir kez daha geçebilir. Burada kısa bir özetini bulabilirsiniz: 
 
Beşik ölümlerini önleme ipuçları: 
- Bebeğiniz için ideal uyku pozisyonu sırtüstü yatma pozisyonudur. 
- Çocuğunuzun yanında veya yatak odasında sigara içmeyin. 
-Yatak odasını gündüz havalandırın (bebek odasında değilken pencereleri açmak) 
-İdeal oda sıcaklığı ilk 8 hafta süresince maksimum 20°C’dir daha sonra 18°C’dir. 
-Karyolanın baş ucuna peluş hayvanlar koymayın ve bebeğin kaymadığından emin olun. 

 
Eve Ebe Gelmesi 
Eğer evinize geri geldiyseniz, bağımsız bir ebeye başvurabilirsiniz. 
O sizin iyileşmenizi takip edebilir, yanı sıra bebeğinizin ağırlığını izlemenize, emzirmenize, soru/kaygıları 
cevaplandırmanıza yardımcı olabilir. 
 
Ebenin ilk 7 ev ziyareti sağlık sigortası sayesinde ücretsizdir. (Hatta poliklinik doğum yaptıysanız daha fazla) 
Bölgenizdeki bağımsız ebeler/kurumlar hakkında daha fazla bilgi için, ebe ile irtibata geçiniz . 

 
bebeğin sıcaklığı 
Bebekler, daha kendi vücut ısılarını stabil tutmakta zorlanmaktadırlar. (Rektal ölçülen) kendi normal 
sıcaklıkları minimum 36.5°C’dir ve maksimum 37.5°C’dir. Bunun günlük ölçülmesi gerekmez , ama 
bebeğinizin sağlığı hakkında şüpheniz varsa iyi bir kontrol olabilir. 38°C derece (veya daha fazla) bir 
sıcaklıkta, size bir çocuk doktoruna başvurmanızı öneririz . 
 
büyüme atağı 
Yaklaşık 10. gün, 3. hafta, 6. hafta, 3. ay yaş civarında, sık sık bebekler ‘büyüme atağı’ yaparlar. Çocukların 
bu süreler içerisinde fazla acıktıkları görülür. Eğer emziriyorsanız, sadece daha sık emzirmeniz yetecektir, 
vücudunuz yeterince süt üretmeyi sağlayacaktır(talep ile besleme). 
 
bebeğiniz için Vitaminler 
Anne sütünde mevcut olmadığı için K vitamini ve D vitamini, bebeğe ek olarak verilir. K vitamini kan 
pıhtılaşmasını sağlar, D vitamini kemik gelişimine yardımcı olur. Örneğin dozaj gibi daha fazla detayları 
ebeden isteyebilirsiniz. 

 
hijyen/temizlik 
Enfeksiyonları önlemek için 6 hafta boyunca banyo almamak ve tampon kullanmamak tavsiye edilir. Lakin 
vulva alanının bol su ile temizlenmesi tavsiye edilir . 

 
jinekoloğunuzun takibi  
Genellikle doğumdan 6 hafta sonrası, kontrol için jinekoloğunuzdan randevu alınır. Bu muayenede 
iyileşmeniz takip edilir, hem sorularınız yanıtlanır hem de ileriki kontrasepsiyon tartışılır. Bunun hakkındaki 
sorularınızı taburcu olacağınız gün ‘taburcu olma konuşması’ sırasında jinekoloğunuza sorabilirsiniz 
(taburcu olma konuşması jinekolog/çocuk doktoru bölümüne bakın). 
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Eğer eve gitmeden önce, daha sorularınız varsa kesinlikle ebeye sorabilirsiniz.  
Eğer evde endişeli iseniz, veya acil sorularınız varsa bize her zaman bu numaradan ulaşabilirsiniz 09 224 81 
71.  

 
V.2 taburcu olma konuşması jinekolog/çocuk doktoru 
 
Eve gitmeden önce hem jinekolog hem de çocuk doktoru tarafından son bir kez daha ziyaret edilirsiniz. 
Ayrıca kontrasepsiyon(jinekolog) veya bebeğin ağırlık evrimi(çocuk doktoru) gibi bebekle ilgili spesifik 
bilgiler, bu anda ele alınabilir . 
Genellikle bir sonraki randevu için anlaşmalar da o zaman yapılır. 
Eve normalden erken (doğumdan en az 24 saat sonra) gitmek isterseniz, bunu mümkün olduğunca bir an 
önce konuşmalısınız. 
 

V.3 evraklar 

Nüfus hizmetlerine form beyanı: Gent’te çocuğunuzun doğumunun, doğumdan sonra 15 takvim günü 

içerisinde bildirilmesi zorunludur. Nüfus hizmet saatleri bilgilerini, ve yanınızda getirmeniz için gerekli 

belgelerin listesini ebeden alabilirsiniz.  

 
Nüfus hizmetlerinden sağlık sigortanız, çocuk parası, başvurular, babalık izni,… ile ilgili tüm dokümanları 

alabilirsiniz. 

 

V.4 doğumhaneyi terketme  

Doktorların/ebenin taburcu olma konuşmasından sonra, ebeye nezaman çıkacagınızı bildirirsiniz. 

Resepsiyonda ayrıca, daha fazla idari işlem yapmanıza gerek yoktur. 
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Bijlage C: VPP enquête 

1. VLAAMSE PATIËNTEN PEILING 2.0 

IN TE VULLEN DOOR EEN MEDEWERKER VAN HET ZIEKENHUIS 

Naam ziekenhuis:   Code vragenlijst:  

Type bed (kenletter): 

□ C □ D 
Wijze van afname: 

□ Papieren versie 

□ G □ M □ Elektronische versie 

□ Sp  Ziekenhuisafdeling:  

IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT ZELF  

 
Indien u moeilijkheden heeft bij het invullen, kan u hulp vragen aan familie of vrienden. Om uw antwoorden 
niet te laten beïnvloeden, mogen ziekenhuismedewerkers u niet helpen. 

 

A. Aard van het ziekenhuisverblijf (kruis één van de mogelijkheden aan) 

1. Was uw ziekenhuisverblijf gepland? 

□ Nee, de datum was niet vooraf bepaald. 
 Ga naar C. ‘Informatieverstrekking over de aandoening’. 

□ Ja, de datum was vooraf bepaald. 
 Ga naar B. ‘Voorbereiding op opname’. 

 

B. Voorbereiding op de opname (deze 3 vragen enkel invullen indien uw opname gepland was) 

 Nee Ja 

2. Ik kreeg van mijn verwijzende arts vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op 
deze opname in het ziekenhuis. 

  

3. Ik kreeg van de medewerkers van het ziekenhuis vooraf informatie over hoe ik mij moest 
voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. 

  

4. Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis.   

 

C. Informatieverstrekking over de aandoening (vanaf hier in te vullen door alle patiënten) 
 

 
Hieronder gaan een aantal vragen over “de medewerkers”. Hiermee worden alle medewerkers in het 
ziekenhuis bedoeld, niet alleen het medisch en verpleegkundig personeel, maar ook de kinesitherapeuten, 
maatschappelijk werkers, poetsdienst, secretariaat, etc. 

 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

5. De medewerkers informeerden mij over de oorzaken van mijn aandoening.     

6. De medewerkers informeerden mij over de mogelijke behandelingswijzen 
voor mijn aandoening. 

    

7. De medewerkers informeerden mij over de gevolgen van mijn aandoening.     
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D. Informatieverstrekking over onderzoek, behandeling of verzorging 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

8. De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of 
verzorging wat er precies zou gebeuren. 

    

9. De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of 
verzorging waarom iets nodig was. 

    
 

10. De medewerkers vertelden mij voor een onderzoek, behandeling of 
verzorging wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. 

    

11. De medewerkers spoorden mij aan om mee te beslissen over welk 
onderzoek, behandeling of verzorging ik kreeg. 

    

E. Wijze van omgaan met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

12. De verpleegkundigen gaven mij begrijpelijke uitleg.     

13. De verpleegkundigen waren vriendelijk en beleefd tegen mij.     

14. De artsen gaven mij begrijpelijke uitleg.     

15. De artsen waren vriendelijk en beleefd tegen mij.     

16. De medewerkers gaven gelijkaardige informatie.     

17. De medewerkers werkten goed samen.     

18. Bij de medewerkers voelde ik mij in veilige handen.     

F. Privacy 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

19. De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens gesprekken.     

20. De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens onderzoeken, 
behandeling en verzorging. 

    

G. Veilige zorg 

 Nooit Soms Meestal Altijd 

21. De medewerkers stelden zich aan mij voor met naam en functie.     

22. De medewerkers controleerden mijn naam, voornaam, geboortedatum en 
identificatiebandje bij onderzoeken, behandeling en verzorging. 

    

H. Pijn  

 Nooit Soms Meestal Altijd 

23. De medewerkers vroegen voldoende naar mijn pijn.     

24. Mijn pijn werd goed onder controle gehouden.     

I. Ontslag uit het ziekenhuis 

 Nee Ja 

25. Ik kon mee beslissen over het moment van mijn ontslag.   

26. Ik voelde me klaar om naar huis te gaan.   

27. Ik kreeg informatie over de verdere behandeling na mijn ontslag uit het ziekenhuis (bv. over 
regels voor levensstijl, rust en werken, het gebruik van medicijnen of hulpmiddelen, controle-
afspraken, …). 

  

J. Algemene beoordeling 
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28. Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname, als 0 gelijk is aan het slechtst mogelijke  
en 10 gelijk is aan het best mogelijke ziekenhuis? 

□ 0        □ 1           □ 2            □ 3            □ 4            □ 5            □ 6             □ 7            □ 8            □ 9          □ 10 

 

 
Zeker niet 

Waar-
schijnlijk 

niet 

Waar-
schijnlijk 

wel 
Zeker wel 

29. Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en 
familie? 

    

 

K. Enkele vragen over uzelf 

Geslacht: □ Vrouw  

Woonsituatie: 

□ Ik woon alleen 

□ Man  
□ Ik woon samen met mijn partner, familie of 
vrienden 

 
  

□ Ik woon in een serviceflat, begeleid wonen,  
rustoord, … 

      

Leeftijd: □ -18 jaar  Provincie: □ Oost-Vlaanderen □ Henegouwen 

□ 18 - 24 jaar  □ West-Vlaanderen □ Namen 

□ 25 - 34 jaar □ Antwerpen □ Luik 

□ 35 - 44 jaar □ Limburg □ Luxemburg 

□ 45 - 54 jaar □ Vlaams-Brabant □ Waals-Brabant 

□ 55 - 64 jaar □ Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

□ Buitenland 

□ 65 - 74 jaar 

□ 75 - 84 jaar  

□ 85+ jaar 

 

Hoe zou u in het algemeen uw 
gezondheidstoestand beoordelen? 

□ Slecht □ Redelijk □ Goed □ Zeer goed 

 

Wat is het hoogste 
opleidingsniveau dat u voltooid 
hebt?  

(opleiding afgerond met diploma of 
getuigschrift) 

□ Lager 
onderwijs 

□ Secundair 
onderwijs 

□ Hoger, niet 
universitair 
onderwijs 

□ Universitair 
onderwijs 

   

 Ja Neen 

Hebt u de Belgische nationaliteit? 
 Zo niet, vul hier uw nationaliteit in: 

 

Bent u in België geboren? 
 Zo niet, vul hier uw land van herkomst in: 

 

Welke taal spreekt u meestal thuis? 
□ Nederlands  □ Frans  □ Duits 

□ Ander, namelijk: 
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