
i Prenatale  
lessenreeks 2023

DIENST NEUROLOGIE / PSYCHOLOGIE

PATIËNTENINFORMATIE

MEER INFO? 

Heb je na het lezen van deze folder nog 
vragen over je inschrijving, aarzel dan niet 
onze dienst kinesitherapie te contacteren:

09 246 99 00

Alle info over ons ziekenhuis en de 
prenatale lessenreeks vind je ook op 
mariamiddelares.be.

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 I info@azmmsj.be

mariamiddelares.be  I  virtueelziekenhuis.be  I  jouwjob.be

Volg ons ook op:

SAP 554 - oktober 2022

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiefolder met de grootste 
zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt een raadpleging bij 
de arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, 
dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor 
niet aansprakelijk.



THEMA’S  

Tijdens de lessenreeks zal de vroedvrouw vier 
onderwerpen toelichten:

 ↗ Wat gebeurt er tijdens de arbeid en hoe ga je 
om met pijn.

 ↗ Ademhalingsoefeningen en uitgangshoudingen 
bij het opvangen van de weeën. 

 ↗ Het verlossende moment.

 ↗ Perstechniek, pershoudingen en ademhaling 
tijdens persen.

 ↗ Borstvoeding.

 ↗ Houdingen tijdens de voeding.

 ↗ Algemene oefeningen.

 ↗ Leren omgaan met je baby.

 ↗ Herschikken van je gezinssituatie.

 ↗ Massagetechnieken.

Een kinesitherapeut leert tijdens elke bijeenkomst 
specifieke oefeningen aan.

PRAKTISCH

De prenatale lessenreeks omvat vier bijeen-
komsten om je optimaal voor te bereiden op de 
bevalling.

De lessen vinden wekelijks op dinsdag plaats 
gedurende vier weken. Je kan kiezen voor drie 
verschillende tijdstippen. De lessen worden 
naargelang van het tijdstip in Meetingcenter 
Maria Middelares of digitaal gegeven.

 ↗ 18 - 20 uur 
(in Meetingcenter Maria Middelares)

 ↗  19.05 - 21.05 uur 
(in Meetingcenter Maria Middelares)

 ↗ 20.10 - 22.10 uur  (digitaal)

De lessen starten stipt!  Als de lessen door 
omstandigheden enkel digitaal zouden doorgaan, 
brengen we je hiervan tijdig op de hoogte.

STARTDATA VOOR 2023:

3 januari, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 
25 april, 23 mei, 20 juni, 18 juli, 17 augustus (dit is 
een donderdag!), 12 september, 10 oktober, 
7 november en 5 december 2023.

 ↗ Groepjes bestaan uit maximum tien zwangere 
vrouwen. Partners zijn steeds welkom. Zeker 
bij les 1 en 2 moedigen we dit aan. Voorzie 
comfortabele kledij.

 ↗ Inhaallessen worden na overleg in specifieke 
gevallen toegestaan (enkel digitaal).

DE ARBEID

DE BEVALLING

DE VOEDING VAN DE BABY

DE KRAAMPERIODE

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via 
mariamiddelares.be.

Je kan ook telefonisch 
inschrijven via 09 246 99 00 
(secretariaat kinesitherapie, 
van maandag tot vrijdag 
tussen 8 en 18 uur).

De deelnameprijs bedraagt 35 euro (remgeld) voor 
de volledige lessenreeks, ongeacht het aantal 
sessies dat gevolgd werd. Je ontvangt hiervoor 
een factuur van ons ziekenhuis na de lessenreeks. 

WAAROM
INSCHRIJVEN?

 ↗ 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 om je 
goed te laten informeren door 
ervaringsdeskundigen (vroedvrouwen 
en kinesisten).

 ↗ Je wil ervaringen en visies uitwisselen 
met andere toekomstige ouders.


