
Het is mijn doel om u gelukkig te maken door u als moeder met kind 

de beste levensstart te geven, met geloof in ieders eigen kunnen en 

aandacht voor ieders grenzen.

Daarom neem ik mijn tijd om samen met u op zoek te gaan naar 

warme en professionele zorg en begeleiding die het beste bij u past.

Medische kennis en een uitgebreide ervaring worden aan elkaar 

getoetst alvorens ze aan u voor te stellen…

Nathalie Van Rysselberghe
ZELFSTANDIGE VROEDVROUW
0471 47 59 84
Killestraat 17 D
9220 Hamme-Moerzeke
nathalie@vroedvrouwnathalie.be
www.vroedvrouwnathalie.be



Vroedvrouwen mogen normaal evoluerende zwangerschappen begeleiden. De consultatie bij de 

vroedvrouw duurt tussen een half uur (vervolgconsult zonder uitgebreide info) en anderhalf uur (consult 

met infomatiesessie). Zo is er voldoende tijd voor u. Hoe vaker uw partner kan meekomen, hoe beter. 

WAT GEBEURT ER PRECIES : 
• kennismakingsgesprek bij een eerste raadpleging : om u beter te leren kennen, om een dossier op te 

maken en om uw wensen – verwachtingen te kunnen inschatten.

• een medische controle 

• opvolgen van uw beleving van de zwangerschap 

 
DE MEDISCHE CONTROLE :
• Een eerste of een volgende bloedname indien nodig : bevestiging zwangerschap-suikertest

• Gewicht nemen

• Bloeddruk controleren

• Urinetest

• Baby’s ligging bepalen vanaf 28 weken zwangerschap

• Harttonen beluisteren

• Meten van de hoogte van uw baarmoeder om baby’s groei op te volgen

• Screening op GBS 

INFORMATIE DELEN: 
U de kans geven om u voor te bereiden op de geboorte van jullie baby en het ouderschap.

WAT BRENGT U MEE?
• uw identiteitskaart

• uw moederboekje

• uw bloedgroepkaart

• 5 klevers van de mutualiteit op mama’s naam

• recente labo-uitslagen

Deze raadplegingen worden maximum 12 keer 

per zwangerschap terugbetaald.

Zorgaanbod gedurende uw zwangerschap – consultatie



Tijdens uw zwangerschap verandert uw lichaam, en deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat 

u zich sneller moe voelt. Soms krijgt u last van lichamelijke klachten zoals pijn in uw nek en rug, 

bekkenklachten, vasthouden van vocht, kramp in de kuiten en slecht slapen…

Ook stemmingsveranderingen, groeiende bezorgdheden en twijfels wegen door…

Een zwangerschapsmassage is een ideale manier om tegemoet te komen aan uw klachten en helpt u om 

even te ontspannen : dit geeft dan weer een positieve invloed op het kindje in uw buik want hij/zij zal 

voelen dat je meer relaxed bent.

Dankzij een zwangerschapsmassage wordt een geluksgevoel opgewekt: uw lichaam kan zich herstellen 

en alle lichaamsfuncties worden gestimuleerd, de pijn wordt bestreden en je wordt rustig.

Weg met de slaapproblemen en de maagdarmproblemen.

U kan bij mij terecht voor een professionele zwangerschapsmassage : de massage wordt uitgevoerd met 

voedende en verzorgende olie die zwangerschapsstriemen helpt te voorkomen.

U heeft de gelegenheid om van een zwangerschapsmassage te genieten vanaf 14 weken tot de laatste 

dagen van je zwangerschap.

Een zwangerschap eindigt in de meest intensieve oefening die u reeds te beurt is gevallen: een bevalling. 

Het neemt gemiddeld zes maanden tot één jaar vooraleer u volledig hersteld bent.

Na uw bevalling kan een ontspannende massage een goed hulpmiddel zijn om uw lichaam weer in 

conditie te brengen en ervoor te zorgen dat u sneller herstelt.

Het is heel belangrijk om naast de zorg voor uw kindje ook zorgzaam te zijn voor uzelf.

Zwangerschapsmassage  ‘Dubbel Genieten’

Mama-Massage   ‘Mama komt tot Rust’



Baby’s slapen dieper en rustiger. Ze nemen sneller toe in gewicht en lengte. Ze zijn alerter en meer 

geïnteresseerd in hun omgeving. Ze hebben meer plezier in contact en huilen over het algemeen 

minder. 

Wrijving over de huid stimuleert het zenuw- en lymfestelsel. De houdingen die de baby aanneemt en 

de oefeningen bereiden het mini-lichaampje voor op zelfstandig bewegen. Babymassage kan pijnlijke 

krampen verzachten en kan verlichting brengen bij huilbaby’s. 

Anderzijds biedt een babymassage ook een gevoel van vertrouwen, veiligheid  en geborgenheid aan uw 

baby : het rechtstreekse contact zorgt ervoor dat liefde kan overgebracht worden met uw handen. Dit 

gegeven zorgt ervoor dat u zich als ouder minder machteloos zult voelen op momenten dat niet alles vlot 

verloopt…

Babymassage kan door iedereen gemakkelijk geleerd worden : u heeft hier geen speciale voorkennis voor 

nodig.

Waar verkiest u de babymassage te laten gebeuren? Dit kan bij mij in de praktijk of bij u thuis wanneer 

er aan enkele praktische voorwaarden wordt voldaan.

Baby-Massage   ‘Baby komt tot Rust’



ZWANGERSCHAPSCURSUS ‘ZWANGER ZIJN EN BEVALLEN’ 
• 5 groepslessen van anderhalf uur : prijs : derdebetalersregeling + 50 euro remgeld

• 3 individuele lessen van één uur : prijs : derdebetalersregeling + 25 euro per les

• Onderwerpen : 

• Les 1   De laatste zwangerschapsweken

• Les 2   De arbeid

• Les 3   De bevalling

• Les 4   De kraamtijd

• Les 5   De babyvoeding

OPFRISCURSUS ‘ZWANGER ZIJN – ARBEID EN BEVALLEN – BORSTVOEDEN’
• 3 individuele lessen van één uur : prijs : derdebetalersregeling + remgeld

BORSTVOEDINGSCURSUS : ‘STARTEN MET BORSTVOEDING – BABY AAN DE BORST’
• 2 groepslessen van anderhalf uur : prijs : derdebetalersregeling + remgeld

De groepslessen gaan door van 19u30 tot 21u in de praktijk.

Informatie-aanbod



Omdat geboortezorg betaalbaar moet blijven kies ik ervoor om geconventioneerd te zijn en te werken 

met het derdebetalerssysteem voor alle verrichtingen die vallen binnen de nomenclatuur van de 

vroedvrouw. Dit betekent dat een groot deel van de geboortezorg volledig is terugbetaald en rechtstreeks 

met uw mutualiteit wordt geregeld.

Onderstaande lijst geeft u een overzicht van de zorgverstrekkingen die niet volledig door uw mutualiteit 

worden terugbetaald en welke je rechtstreeks met mij verrekent.

ZWANGERSCHAPSCONSULTATIE:
• Eerste afspraak - kennismakingsgesprek met  medische controle (= 1 uur)

• Prijs: derdebetalersregeling, geen remgeld

• Eerste afspraak : kennismakingsgesprek zonder medische controle (= 1 uur)

• Prijs : derdebetalersregeling + remgeld

• Volgende afspraken :

• 0,5 uur = Prijs: derdebetalersregeling - geen remgeld

• 1,5 uur = Prijs: derdebetalersregeling + remgeld

• Prenatale lessenreeks in groep: derdebetalersregeling + remgeld

• Prenatale lessenreeks individueel: derdebetalersregeling + remgeld

• Zwangerschapsmassage: 45 euro voor een half uur en 70 euro voor één uur

NA UW BEVALLING :
• Babymassage individueel: 30 minuten - 40 euro

• Mamamassage: 60 minuten -: 60 euro

EXTRA INFO OVER KOSTPRIJS
• Sommige prestaties en kosten worden niet terugbetaald door uw mutualiteit. Ik verduidelijk de 

mogelijkheden graag bij het eerste kennismakingsgesprek. Er wordt een éénmalige opstartkost 

aangerekend : zo wil ik garanderen dat ik al uw recentste medische gegevens digitaal beveiligd kan 

bijhouden. Ook verplaatsingsonkosten en telefonische consulten zijn hierin verrekend. 

• Als er medisch materiaal gebruikt wordt, wordt u op de hoogte gebracht van de kostprijs. Wenst u dit 

niet, dan informeer ik u graag waar u dit materiaal kunt verkrijgen.

• Mocht het zijn dat u zich om één of andere reden niet kunt vinden in deze regeling, dan zoeken wij 

samen naar een oplossing.Voor iedere contante betaling krijgt u onmiddellijk een betaalbewijs dat 

u kan indienen bij uw hospitalisatieverzekering. Terugbetaling is afhankelijk  van  het type en de 

uitgebreidheid van de verzekering.

• Ik ben door het RIZIV ertoe verbonden u een overzicht te geven van de aangerekende 

nomenclatuurnummers bij uw mutualiteit.  Indien u gedurende het verloop van deze zwangerschap 

of na uw bevalling al eerder zorg hebt ontvangen van een andere vroedvrouw, dan verneem ik dit 

graag. Dit om dubbel gebruik van nomenclatuurnummers en aldus weigering van terugbetaling 

door uw mutualiteit te vermijden.

• Ik plan bewust voldoende tijd per afspraak en engageer mij om wettelijke consultatietijden 

te respecteren. Gelieve de gemaakte afspraak na te komen.  Annulatie van een afspraak dient 

ten minste 24 u op voorhand telefonisch doorgegeven te worden. Annulatie binnen de 24u 

voor de afspraak of een verzuimde afspraak  kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van 

dervingskosten. Deze zijn - volgens artikel 77 van de Code Geneeskundige Plichtenleer - gelijk aan 

de vergoeding van de desbetreffende afspraak.

• Betaling groepslessen : ten laatste drie weken voor aanvang van de reeks ter bevestiging van 

Hoeveel kost een vroedvrouw?



inschrijving. Wanneer niet tijdig betaald zou de plaats aan iemand anders kunnen toegewezen 

worden.

• rekeningnummer Nathalie Van Rysselberghe  BE28 7370 1111 3920

Hoeveel kost een vroedvrouw?




