Hoe bereik je het ziekenhuis?
↗ Met de auto: neem op de E40 de afrit 14:
Sint-Denijs-Westrem. Sla vlak voor de
rotonde rechts af. Volg de pijl ‘AZ Maria
Middelares’ en rij langs de Ringvaart.
Vrijwel onmiddellijk zie je het ziekenhuis
aan je rechterkant. De tweede afslag gaat
naar de parkeerroute en de hoofdingang.
Je kan de parkeerroute en hoofdingang
ook bereiken langs de in- en uitrit langs de
Kortrijksesteenweg en Poolse-Winglaan.
↗ Met de trein: halte Gent-Sint-Pieters.
Aansluitend kun je een bus of tram nemen.
↗ Met de bus of tram: de lijnbussen 76,
77 en 78 en tramlijn 1 rijden tot aan ons
ziekenhuis. Stap af aan de halte “Gent M.
Middelares – Maalte”.
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Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam
worden beheerd.

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg
opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je
arts niet. Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten,
dan zijn AZ Maria Middelares, medewerkers en artsen hiervoor niet
aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Infoavond over zwangerschap

Infoavond over bevalling

Je krijgt meer infomatie over:

De vroedvrouwen van de verlosafdeling
informeren je over:

↗ sociale wetgeving
↗ baby’s behoeften (uitzet, opvang)

Waarom naar de infoavonden
komen?
Je wenst je optimaal voor te bereiden op deze
unieke gebeurtenis. Een kind brengt immers
een hele verandering teweeg in je leven.
Je vindt het belangrijk verschillende
ervaringen en visies uit te wisselen met andere
toekomstige ouders en deskundigen terzake te
beluisteren.

De infoavonden gaan door op de volgende data:
dinsdag 28 januari, 24 maart, 12 mei, 7 juli,
15 september en 24 november 2020.

↗
↗
↗
↗
↗

de opname op de kraamafdeling
arbeid en bevalling
verzorging van de pasgeborene
verblijf
... en al je andere vragen.

De infoavonden gaan door op de volgende data:
Locatie:
Je mag je aanmelden aan de infobalie in onze
inkomhal (atrium).
Uur: telkens om 19.30 uur.
Kind en Gezin biedt je graag een drankje aan.

Van harte welkom,

donderdag 23 januari, 20 februari, 19 maart,
23 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 20 augustus,
17 september, 22 oktober, 19 november en
10 december 2020.
Locatie:
Je mag je aanmelden aan de infobalie in onze
inkomhal (atrium).

bij voorkeur rond de twaalfde zwangerschapsweek.

Uur: telkens om 19.30 uur.

Je hoeft niet op voorhand te reserveren.

Het ziekenhuis biedt je graag een drankje aan.

Van harte welkom!
Je hoeft niet op voorhand te reserveren.
Indien je de prenatale lessenreeks volgt, krijg je
op dat moment al de nodige informatie. Bijgevolg
is jouw deelname aan de infoavond over bevalling
niet meer nodig.

