
Je hebt in je zwangerschap de keuze om je naast je gynaecoloog te laten 

volgen door de huisarts, vroedvrouw van het ziekenhuis of een zelfstandige 

vroedvrouw. 

 

Afspraken bij je gynaecoloog kan je maken via het secretariaat 

gynaecologie alle werkdagen van 9.00u-12.00u en van 14.00u tot 17.00u: 

Tel.: 013/31.39.40 

Voor dringende problemen kan je dit nummer bellen of mailen naar 

gynaecologie@azdiest.be 

De gynaecologen hebben consultaties op 2 locaties. Kijk steeds goed na 

op welke locatie je een afspraak hebt! :  

- Privépraktijk: Michel Theysstraat 17 (MT) 

- Moeder-Kind ziekenhuis: Hasseltsestraat 29 (HS) 

 

Afspraken bij de vroedvrouw in het ziekenhuis (prenatale raadpleging) 

kan je maken op alle werkdagen van 8.30u – 15.30u: 

Tel.: 013/35.43.61  

E-mailadres: prenataleraadpleging@azdiest.be 

De prenatale raadpleging bevindt zich in de Hasseltestraat 29, 3de 

verdieping 

 

Indien er dringende problemen zijn buiten deze uren neem je contact op 

met het verloskwartier op het nummer: 013/35.42.71 

Het verloskwartier bevindt zich in de Hasseltsestraat 29, 2de verdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenataal zorgpad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:prenataleraadpleging@azdiest.be


Naam gynaecoloog:……………………………………………………………….. 

Naam huisarts:…………………………………………………………………...... 

Vroedvrouw ziekenhuis / zelfstandige vroedvrouw:…………………………..... 

Uitgerekende datum:......./………/…………. 

            

Patiëntenklever 

  

 

Zwangerschaps- 
weken 

Bij wie ga ik op controle Wat mag ik verwachten Datum Uur Locatie 

6-10 weken Huisarts, gynaecoloog, 
vroedvrouw 

1e bloedname om zwangerschap te bevestigen    

8-10 weken Gynaecoloog 1e echo +  termijnsbepaling    

8-10 weken Vroedvrouw ziekenhuis Intakegesprek bij de vroedvrouw   Hasseltsestraat 
3e verdiep 

12-13 weken Gynaecoloog Nekplooimeting + eventuele bloedname voor NIPT    

15-17 weken Huisarts of vroedvrouw 
ziekenhuis of zelfst. vroedvrouw 

Opvolging zwangerschap 
 

   

20-22 weken Gynaecoloog Structurele echo 2e trimester    

24-26 weken Huisarts of vroedvrouw 
ziekenhuis of zelfst. vroedvrouw 

Suikertest (indien in het ziekenhuis gepland, 
suikerdrankje op voorhand afhalen op prenatale 
raadpleging) 
Opvolging zwangerschap 

Infosessie 

   

28 weken Huisarts Vaccin kinkhoest    

30-32 weken Gynaecoloog Echo 3 opvolging groei baby    

32-37 weken Vroedvrouw ziekenhuis of zelfst. 
vroedvrouw 
 
 
Vroedvrouw ziekenhuis 

Opvolging zwangerschap 
Infosessie rond arbeid en bevalling en postpartum 
 
 
Rondleiding op de materniteit en verloskwartier 

   
 
 
 
Hasseltsestraat 
3de verdiep 

35 weken Gynaecoloog Opvolging zwangerschap    

37-38 weken Huisarts of vroedvrouw 
ziekenhuis of zelf. vroedvrouw 

Opvolging zwangerschap    

39-40 weken Gynaecoloog Opvolging zwangerschap    

Vanaf 40 weken Vroedvrouw ziekenhuis 2x/week controle monitoring    Hasseltsestraat 
3e verdiep 

6-8 weken postpartum Gynaecoloog Postpartumcontrole 
 

   

Postpartum Vroedvrouw  Opvolging guthrie, borstvoeding, postnataal toezicht 
moeder en baby 

   


