
 
 

Het Moederhuis – zorggarantie  
 
Wat te verwachten de vroedvrouw 

• Professionele, dagelijkse begeleiding aan huis, ook in het weekend en op feestdagen, tot 
en met de vijfde dag na de bevalling (dag 0 is de dag van de bevalling). Dit door je 
eigen vroedvrouw. Je mag ons huisbezoek verwachten nog voor de eerste twijfels 
toeslaan, tijdens de eerste 24 uur na thuiskomst. Bij afwezigheid of vakantie, vervangen 
wij elkaar. 
 

• Opvolging mogelijk tot 1 jaar na de geboorte. Na de eerste 6 weken is de opvolging op 
vraag van de patiënt, afhankelijk van de noden. 
 

• Wachtdienst: wil je tips, ben je ongerust of heb je me nodig? Dan mag je ons steeds 
bellen. 

o Voor niet dringende vragen of voor het maken van een afspraak: bellen op 
weekdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur of tussen 20 en 21 uur. 
 

o Indien dringend: eender wanneer bellen of langskomen, ook 's avonds, in het 
weekend of op feestdagen. 
  

o Whatsapp, sms, e-mail of andere communicatiemiddelen beantwoorden we binnen 
de 48 uur. Heb je ons eerder nodig, dan gebeurt dat best via telefoon. We proberen 
communicatie via whatsapp, sms en e-mail te beperken om onze job leefbaar te 
houden. 
 

o Bij noodgevallen tijdens de nacht tussen 23 uur en 7.30 uur: BELLEN TOT DE 
TELEFOON OPGENOMEN WORDT. 

 

Hoeveel kost vroedvrouwenzorg? 

• Wij zijn als zelfstandige vroedvrouwen geconventioneerd. Dit wil zeggen dat er niet meer 
wordt aangerekend dan de tarieven die vastgelegd werden door het RIZIV. Maw 
rekenen wij de zorgen zelf af met de mutualiteit. Jullie krijgen gewoon een overzicht per 
maand. 
 

• Je persoonlijke bijdrage/forfait bedraagt 50 euro voor de opmaak van het elektronisch 
dossier. Deze dossierkost wordt aangerekend bij het eerste contact na de bevalling. 
 

• Een kilometervergoeding per huisbezoek, afhankelijk van je woonplaats : ....... / huisbezoek.  

 

 

 

 



 

Workshops  

Verder willen ik jullie ook graag informeren over de verschillende workshops die je kan volgen bij 
Het moederhuis ter voorbereiding van de bevalling en het ouderschap. 

• Arbeid en bevalling: een individuele workshop van 2 uur samen met je partner, waar jullie 
samen volledig worden voorbereid op de arbeid en bevalling (persoonlijk aandeel, 40 
euro). 

• Borstvoeding: een uitgebreide voorbereiding op jullie borstvoedingsstart met tips en tricks 
voor een vlotte start (persoonlijk aandeel 35 euro). 
 

• EHBO bij baby’s en jonge kinderen: een interactieve workshop van 3 uur waar jullie alles 
te weten komen over de eerste zorgen bij kleine en grote ongelukken. (persoonlijk 
aandeel 45 euro per persoon) 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door vroedvrouwenpraktijk 
Het moederhuis. 

1. Wettelijk kader  

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

2. Doel verwerking  

Met dit formulier wenst vroedvrouwenpraktijk Het moederhuis uw toestemming te vragen om uw 
persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw 
zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.  

Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate 
zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw 
zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te 
bereiken met andere collega-zorgverleners.  

3. Verwerkingsverantwoordelijke  

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van 
vroedvrouwenpraktijk Het moederhuis, bestaande uit Ariane Casteels en Hanne Manshoven, met 
praktijk te Broekstraat 43 3210 Lubbeek en ondernemersnummer 0648.905.551	
Hierbij zal Hanne Manshoven als centraal contactpersoon bereikbaar zijn via 0474451240 en via 
hanne@hetmoederhuis.be 

4. Rechten patiënte  

• U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, 
te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend 
geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, 
kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer 
verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de 
juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.  



• U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten 
overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze 
persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.  

• Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de 
doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw 
persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen 
niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw 
persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar 
niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.  

• Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke 
vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in 
eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele 
problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.  
 

• Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens 
verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds 
uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via 
bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.  

Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw 
persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. 
De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de 
gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of 
van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de 
wettelijke bewaringsplicht.  

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen 
enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.  

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw 
rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw 
persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde 
verwerkingsverantwoordelijke.  

 

 

Ik ,........................................................................................................................ wonende in 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
kan mij helemaal vinden in zorggarantie van Het moederhuis en heb bovenstaande informatie 
goed gelezen en daarnaast geef ik de geïnformeerde toestemming voor verwerking van 
persoonsgegevens door Het moederhuis. 

Naam en handtekening voor akkoord  
 

 

Het moederhuis 

vroedvrouw Ariane & vroedvrouw Hanne 

www.hetmoederhuis.be 


