DE WOLK: ZORGGARANTIE
Hoera, een baby. Een baby!! Een van de meest ingrijpende veranderingen in je leven: daar mag je gerust een professional voor
inschakelen. Want elke mama verdient een vroedvrouw: iemand die je begeleidt van A tot Z, van prenatale vraag tot postnatale
zorg. Jouw steun en toeverlaat. Een vroedvrouw die er voor al jullie zorgen én dromen is, eender wanneer.
Het woord Zorggarantie zegt het zelf: wij van De Wolk garanderen dat we goed voor jou en je baby zullen zorgen, welke kleur jouw
wolk ook heeft: roze, zwart of alle kleuren en tinten er tussenin.

Ok, maar wat houdt deze Zorggarantie eigenlijk concreet in?
Dagelijkse begeleiding aan huis, ook in het weekend, tot en met de vijfde dag na de bevalling. Je mag ons eerste thuisbezoek
verwachten nog voor de eerste twijfels toeslaan, tijdens de eerste 24 uur na thuiskomst.
Verdere opvolging tot 1 jaar na de geboorte
Wachtdienst pre- en postnataal: we zijn maar een telefoontje van je verwijderd voor tips, een afspraak of een luisterend oor:
Vanaf 9u bel je gewoon je eigen vroedvrouw op, na 17u is er de wachtdienst voor dringende vragen en na 22u kan u nog bij ons
terecht voor noodgevallen waar een vroedvrouw bij kan helpen
Wij zijn ook je noodlijn voor een ‘first breastkit’ mocht dit nodig zijn. Soms kunnen je borsten namelijk niet wachten op dat afkolftoestel
tot de winkels open zijn.

Wat kost mij dit?
Vroedvrouwenzorg hoort betaalbaar te zijn en is dat ook. Alle vroedvrouwen bij De Wolk zijn geconventioneerd. Wij rekenen de zorg
af met je mutualiteit en jullie krijgen daarvan achteraf een overzicht.
Je persoonlijk aandeel voor onze zorg-op-maat bedraagt:
Een dossierkost van 25€ voor de opmaak van het elektronisch dossier zodat we jullie dossier veilig en digitaal kunnen aanmaken,
bijhouden en overal kunnen raadplegen. Deze dossierkost wordt aangerekend bij het eerste contact.
Het forfait is een éénmalige vergoeding van 50 € voor 7/7 bereikbaarheid, 7/7 zorg, medische materialen en administratie. Het
forfait wordt aangerekend bij het eerste contact.
Een kilometervergoeding per huisbezoek : ....... / huisbezoek
Verder willen wij je ook graag informeren over onze zwangerschapscursus in groep (persoonlijk aandeel: 125 € voor 5 avonden van 2
u) of een privéles individuele voorbereiding (persoonlijk aandeel 45 € per uur), zodat je niet alleen mag hopen op die
droombevalling, maar er vooral goed voorbereid aan kan beginnen. Wij van De Wolk kunnen samen met jou alle opties overlopen
zodat jij je gesterkt voelt in je kunnen en een realistisch beeld krijgt van deze bijzondere ervaring.
Ik,............................................................................................kan mijj helemaal vinden in De Wolk zorggarantie en heb bovenstaande informatie goed gelezen.
Ik weet ook dat we de algemene voorwaarden kunnen terugvinden op de website www.vroedvrouwenpraktijkdewolk.be
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