Baby op Komst
Kinderopvang
Ben je zwanger en op zoek naar kinderopvang? De Kinderopvangwijzer Mechelen biedt je
wegwijs.
W www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen
(http://www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen)
Nog een vraag? Kom naar het spreekuur Kinderopvang (/flyer-spreekuren-huis-van-het-kind) in
het Huis van het Kind. Elke woensdag tussen 13u en 16u.
of neem contact op T 015 29 83 24 of E kinderopvang@mechelen.be
(mailto:kinderopvang@mechelen.be)

Spreekuur 'Zwangerschap & geboorte' i.s.m. regiohuis Kind & Gezin
Heb je een kinderwens, of zit je met vragen over je zwangerschap, je pasgeboren baby? Kom
dan langs op het spreekuur ‘Zwangerschap & Geboorte’. Je krijgt er informatie over onder
andere anticonceptie/ gezinsplanning, veranderingen tijdens de zwangerschap, arbeid en
bevalling, voeding, verzorging van baby’s, ...
Van harte welkom in het Huis van het Kind, elke donderdag van 13u tot 15u. Dit aanbod is
gratis!

Spreekuur Groeipakket
Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag hervormd en spreken we van een groeipakket
voor elk kind. Ben je zwanger en wil je aansluiten bij een kinderbijslagfonds? Heb je vragen
over de kinderbijslag? Kom dan langs tijdens het spreekuur, elke donderdag van 13u tot 16u
in Huis van het Kind. Meer info: www.groeipakket.be (http://www.groeipakket.be)
i.s.m. Infino, Myfamily, Kidslife, FONS en Parentia

Infosessies voor aanstaande ouders
Verschillende organisaties en vroedvrouwen bieden op regelmatige basis infosessies voor
aanstaande ouders aan over thema's zoals 'Borstvoeding', 'De kraamtijd',...
Klik hier (/overzicht-van-pre-en-perinatale-aanbod-voorjaar-2019pdf) voor een overzicht van
alle infosessies.

Vroedvrouw

Een vroedvrouw is een deskundige op het gebied van zwangerschap, bevalling en
kraamperiode. Zij is medisch geschoold en dé expert bij uitstek om je tijdens de normale
zwangerschap, de bevalling en het normale kraambed te begeleiden.
Op zoek naar een vroedvrouw? Check de website www.vroedvrouwen.be
(http://www.vroedvrouwen.be)

Kraamzorg
Kraamzorg is de zorg voor moeder en baby gedurende de eerste periode na de bevalling. Dit
kan door een vroedvrouw en/of kraamzorgdienst opgenomen worden. Een overzicht van het
aanbod in Mechelen vind je op www.kraamvogel.be/kraamzorg
(http://www.kraamvogel.be/kraamzorg)

Een overzicht van het pré-en perinatale aanbod in Mechelen vind je in deze folder (/pre--enperinataal-aanbod-mechelen)

Nog andere vragen?
Huis van het Kind
Lange Schipstraat 27 te Mechelen
T 015 44 52 42
E huisvanhetkind@mechelen.be (mailto:huisvanhetkind@mechelen.be)

Externe websites
• Kinderopvangwijzer Mechelen (/kinderopvangwijzer-mechelen)
• Kraamzorg (/vroedvrouwen)
• Vroedvrouwen (/vroedvrouwen-2)

Documenten
Flyer perintale zorg (/flyer-perintale-zorg) (208 KB)



