
Jouw gezin, 
onze zorg!
Pre- en postnatale zorg door een vroedvrouw, prenatale lessen, 
kraamzorg, kinderdagverblijven, onthaalouders, babysit, oppas bij 
zieke kinderen, huishoudhulp met dienstencheques, thuisverpleging

Gezocht: opvang!

Sloeber-kinderdagverblijf

Babysitdienst

Van maandag tot vrijdag kan je voor de opvang van je kind in 
verschillende provincies en in Brussel terecht in één van onze 
kinderdagverblijven of bij tal van onze bekwame onthaalouders. 

Een avondje stappen of een namiddag 
winkelen? Een opleiding volgen of buiten  
de openingsuren van de crèche werken? 
Op de website sloebersit.be kan je een 
betrouwbare babysitter in je buurt vinden. 

Sommige mutualiteiten bieden extra 
voordelen. Check hiervoor sloebersit.be.

Het is niet altijd simpel om als ouder opvang te vinden voor je kind. 
Solidariteit voor het Gezin kan je helpen! 

De ouderbijdrage wordt bepaald op basis van het gezamenlijk inkomen.

Ben je op zoek naar 
dagopvang?
Surf dan naar onze website  
www.solidariteit.be/diensten/
kinderopvang-kinderdagverblijven  
of bel ons op 078 05 51 00.

Mijn kind is ziek! Wat nu?

Ook voor deze zaken kan je bij 
ons terecht:

Zit je met vragen over de opvoeding van je kind?  
Wij helpen je graag verder:  
opvoedingsondersteuning@svhg.be

Kan je wat extra hulp in het huishouden gebruiken? Doe  
een beroep op onze huishoudhulpen met dienstencheques.  
Wist je dat je als zelfstandige moeder in hoofdberoep recht 
hebt op 105 gratis dienstencheques?

Is je kind langdurig ziek en kan je omwille van arbeidsomstandigheden  
of het volgen van een opleiding niet zelf de zorg voor je kind opnemen? 
Dan is onze thuisoppasdienst voor zieke kinderen de oplossing. 
Ook als je kind ziek is voor een kortere periode kunnen we onder 
bepaalde voorwaarden hulp bieden.  

Aarzel niet contact met ons op te nemen via 078 05 51 00.

Ook als je 
thuisverpleging 
nodig hebt, zit 
je goed bij ons!

V.U.: Erwin Devriendt, Tramstraat 61, 9052 Gent.
Niet op de openbare weg gooien aub



/solidariteitvhgezin

De ideale voorbereiding
Prenatale lessen

Prenatale begeleiding

In vijf interactieve lessen informeren we jou en jouw partner over arbeid, 
bevalling, kraamperiode, voeding van de baby en ouderschap. Ook heel 
wat prenatale oefeningen komen in de lessen aan bod. In kleine groepjes 
van maximum vijf koppels helpen we jullie om op een comfortabele 
manier toe te leven naar de bevalling. De prenatale cursus wordt gegeven 
door ervaren vroedvrouwen van Solidariteit voor het Gezin. Je start best 
met prenatale lessen wanneer je tussen de 20 en 30 weken zwanger 
bent. Kostprijs voor de vijf lessen is slechts 30 € daar je mutualiteit reeds 
69 € voor haar rekening neemt.

Wees er snel bij want volzet = volzet!

Je kan je thuis prenataal medisch laten begeleiden door een vroedvrouw 
van Solidariteit voor het Gezin. De vroedvrouw controleert, tussen je 
bezoeken bij de gynaecoloog door, je gewicht en bloeddruk alsook de 
ligging en hartslag van je baby. Wanneer je met vragen worstelt, kan je 
ook altijd bij de vroedvrouw terecht.

Thuiskomen
Postnatale begeleiding

Kraamzorg

Eenmaal thuis sta je er niet alleen voor. Na de bevalling kan een 
vroedvrouw je verder begeleiden. Ze volgt nauw het gewicht op van je 
baby alsook jouw herstel na de bevalling. De vroedvrouw staat je graag 
bij met raad en daad. Een vroedvrouw kan 7 maal tot één jaar na de 
bevalling op consultatie bij je thuis komen.

Naast een vroedvrouw kan een 
kraamverzorgende je bijstaan bij de verzorging 
van de baby, maar ook bij huishoudelijke 
taken. Het tarief voor kraamzorg wordt 
berekend aan de hand van het inkomen en de 
gezinssamenstelling en bedraagt maximum  
8,50 €/uur. 

Kraamzorg kan tot 8 weken na thuiskomst 
georganiseerd worden. Pols zeker ook bij jouw 
mutualiteit naar eventuele tussenkomsten.

De kostprijs van 
postnatale zorg wordt 
volledig gedragen door 
jouw mutualiteit!

Meer informatie over de dienstverlening 
van Solidariteit voor het Gezin:  
www.solidariteit.be of 078 05 51 00.

De kostprijs van 
prenatale zorg wordt 
volledig gedragen door 
jouw mutualiteit!

Meer informatie en inschrijven via  
www.solidariteit.be/prenatale-begeleiding 

Zit je met een vraag over je zwangerschap 
of bevalling, aarzel zeker niet om contact 
op te nemen met het expertisecentrum 
Amerijtje via info@zwangerenbevallen.be  
of 078 05 52 00.


