
een buddy
bij de wieg

Samen zorg 
dragen voor je 
zwangerschap 
en je baby in een 
moeilijke situatie?



Waarover gaat het ?
Studenten Vroedkunde begeleiden een gezin dat ondersteuning 
kan gebruiken tijdens de periode van zwangerschap tot de eerste 
verjaardag van het kindje. 

Een vaste buddy begeleidt één gezin, steunt hen en helpt hen de 
weg te vinden naar de gezondheidszorg, naar sociale voorzieningen 
en welzijnsorganisaties, zoals bijvoorbeeld bij de opvolging van de 
zwangerschap. 

What’s the project 
about?
Your personal buddy contacts 
you by phone every week, and 
comes along at home every 
2 weeks. The meetings always 
take place by appointment. The 
buddy works for free, and gives 
you care, but no resources.

Would you like a 
personal buddy?
Are you pregnant, would you 
like a buddy or do you want to 
know more about it? Ask your 
health care provider to make  
an appointment or contact us

Wat betekent een 
buddy in jouw 
gezin?
De buddy-student geeft je 
ondersteuning tijdens de 
zwangerschap, de bevalling en 
de kraamperiode, tot je baby 
ongeveer één jaar oud is. Jouw 
persoonlijke, vaste buddy zal 
wekelijks telefonisch contact 
met je opnemen en regelmatig 
langskomen bij je thuis of op 
een plaats waar jij je goed 
voelt. Naast de doorverwijzing 
naar de zorg, geeft de buddy 
je ook informatie en doet 
samen met jou gewone 
dingen, zoals samen koken, 
wandelen…Maar de buddy 
is vooral iemand die naar je 
luistert en er voor jou wil zijn.

De ontmoetingen vinden 
steeds plaats na afspraak. De 
buddy werkt gratis, en geeft je 
zorg maar geen middelen. De 
samenwerking kan stoppen na 
overleg, op elk ogenblik van de 
begeleiding.
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Nedir?
Kişisel dostum telefonla her hafta 
temas sen alır ve evde her 2 
hafta birlikte geliyor. Toplantıları 
her zaman randevu ile 
gerçekleşecek.Dostum ücretsiz 
için çalışıyor ve size bakım verir, 
ama kaynak yok

Que signifie le project?
Votre,buddy personnel passera chez 
vous au moins toutes les 2 semaines.. 
Les réunions ont toujours lieu sur 
rendez-vous. Le buddy travaille 
gratuitement, et vous donne des 
soins, mais pas de ressources.

Interessé?
Êtes-vous enceinte, 
voulez-vous un buddyou 
voulez-vous en savoir 
plus? Demandez à votre 
équipe de soins de santé 
pour prendre rendez-vous 
ou contactez-nous
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Hamile misiniz?
Eğer hamile iseniz, Bir dostum 
istiyorum ya da hakkında 
daha fazla bilmek istiyorsun? 
Bir randevu için sağlık kuruluşu 
isteyin veya bize ulaşın

Contact
info@zwangerenbevallen.be

Expertisecentrum Kraamzorg 
Amerijtje

078 05 52 00
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Ben je zwanger, 
wil je graag een 
buddy of wil je 
hierover meer 
weten?

Vraag je zorg-
verlener om  
een afspraak 
te maken of 
contacteer ons.
info@zwangerenbevallen.be

Expertisecentrum Kraamzorg 
Amerijtje: 

078 05 52 00


