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Een geboorte is een bijzondere gebeurtenis. U wilt het beste voor uw 
kind. Wij willen u en uw gezin de beste zorg bieden. Dat doen we door de 
zorg rondom de geboorte te concentreren in een Moeder & Kindcentrum. 
In Bergen op Zoom, helemaal volgens de wensen en eisen van nu.  
 
Luxe en comfort 
Luxe & comfort zijn prettige bijkomstig-heden. De beval-, kraam- en  
couveusesuites zijn fraai ingericht volgens het hotelconcept. Iedere  
kamer heeft bijvoorbeeld een eigen douche en/of bad en wc. Beval-
len kan ook in een bevalbad. Uw kraamtijd kunt u doorbrengen in de 
sfeervolle kraamsuites. We bieden u tevens de faciliteiten aan van een 
kraamhotel, zodat u uw kraamtijd in het Moeder & Kindcentrum kunt 
verlengen. Uw partner mag natuurlijk de gehele beval- en kraamtijd aan 
uw zijde blijven. 

U blijft bij elkaar 
Tijdens de bevalling worden u en uw partner niet meer verplaatst. Alle 
zorg vindt plaats in dezelfde kamer. Mocht het nodig zijn, dan is er een 
rechtstreekse verbinding met het OK-complex van het ziekenhuis.  
Wij vinden de hechting tussen u en uw kind heel belangrijk, u blijft dus bij 
elkaar. Is voor de baby een couveuse nodig, dan komt deze in uw eigen 
kamer te staan. Ook de zorg rond de pasgeborene (neonatologie) is on-
derdeel van het nieuwe centrum. 
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Gezin centraal 
Vader en moeder worden doe je nooit al-
leen. Wij bieden u dus gezinsgerichte zorg. 
Hierin staan de relaties die gezins- of fami-
lieleden met elkaar hebben centraal. Dat 
betekent dat verwachtingen, verantwoor-
delijkheden en wensen zo goed mogelijk op 
elkaar worden afgestemd.

Op tijd in het Moeder & Kind-centrum

Door de zorg op één plaats te concentre-
ren voldoen wij nu en in de toekomst aan 
alle kwaliteitseisen rond zwangerschap 
en geboorte. De keuze voor één locatie 
betekent voor u mogelijk een iets langere 

reistijd. Hier staat tegenover dat 24 uur per dag goed op elkaar inge-
speelde teams voor u klaar staan om u meteen te ondersteunen of in te 
grijpen als dat nodig is. Het is ook goed om te weten dat de aanrijtijden 
in ons verzorgingsgebied vallen binnen de door de overheid vastgestelde 
normen. 
 
Vraag en antwoord
Het nieuwe Moeder & Kind-centrum roept bij u mogelijk vragen op. Wij 
geven u graag antwoord op een aantal vragen.

Wat betekent de komst van het centrum voor mijn controles bij 
de gynaecoloog of verloskundige? 
Hierin verandert niets. De controles door de gynaecoloog en verloskun-
dige blijven plaatsvinden op reguliere locaties. Ook de nazorg, zoals de 
controle zes weken na de bevalling, vindt hier plaats. Alleen de bevallin-
gen worden, naast natuurlijk de thuisbevallingen, geconcentreerd in het 
nieuwe Moeder & Kindcentrum. 
 



De patiëntenfolders van het Bravis ziekenhuis zijn digitaal 
beschikbaar via de homepagina van de website www.bravisziekenhuis.nl  

Kies patiënten en bezoekers – patiëntenfolders

vormenbeeld@bravis.nl

Kiest u voor een bevalling in het ziekenhuis, dan gebeurt dat  in het 
nieuwe centrum. Dit geldt dan ook voor thuisbevallingen die alsnog 
worden verplaatst naar het ziekenhuis en voor poliklinische bevallingen 
onder leiding van uw eigen verloskundige.

Hoe blijf ik op de hoogte over het Moeder & Kindcentrum? 
U krijgt van ons via wwwbravismoederenkindcentrum.nl 
uitgebreide informatie over de voordelen van het bevallen in het Moeder 
& Kindcentrum.  
 
U kunt zich ook aanmelden bij de Facebookpagina >moederenkind- 
centrum Bergen op Zoom. Uiteraard wordt u ook door uw verloskundige 
op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Het Moeder & Kindcentrum is een gezamenlijk initiatief van:
Het Moeder & Kindcentrum is een initiatief van het Bravis ziekenhuis, in 
samenwerking met eerstelijns verloskundige praktijken en kraamcentra 
uit de regio. Om in de toekomst aan de kwaliteitseisen op het gebied van 
veilige zorg te blijven voldoen, worden hier kennis en kunde gebundeld.

Bravis ziekenhuis
Locatie Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal 
088 - 70 68 000

Bravis ziekenhuis
Locatie Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

https://www.facebook.com/moederkindcentrum
https://www.facebook.com/Bravisziekenhuis
https://twitter.com/braviszkh
www.www.bravismoederenkindcentrum.nl


