Voordrachten over
zwangerschap en bevalling
informatie

voor

patiënten

De diensten kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde
nodigen u van harte uit op vier voordrachten over zwangerschap en bevalling. Na elke voordracht is er de mogelijkheid
om vragen te stellen.
Elke voordracht duurt maximaal twee uur.

DE NORMALE PASGEBORENE EN ZIJN PROBLEMEN
(stafleden neonatologie)		
✗
✗
✗
✗

Hoe bereidt de baby zich voor op de geboorte
Lichamelijke veranderingen tijdens de geboorte
Baby’s eerste levensweek
Kleine kwaaltjes en problemen

PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN BIJ ZWANGERSCHAP
EN BEVALLING (mevr. Uschi Van den Broeck)
✗ Psychologische aanpassingen op emotioneel, relationeel en seksueel vlak tijdens de zwangerschap en na de bevalling
✗ Het groeiproces naar een nieuw evenwicht voor moeder, partner
en kind
✗ Informatie rond postnatale depressie

PIJNVERDOVING BIJ DE BEVALLING (stafleden anesthesie)
✗ Verschillende aspecten van pijnbehandeling tijdens arbeid en bevalling
✗ Techniek van de epidurale verdoving (ruggenprik)
✗ Risico’s, contra-indicaties en voordelen
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KINESITHERAPIE TIJDENS ZWANGERSCHAP
EN KRAAMTIJD (perinatale kinesitherapeuten)
✗
✗
✗
✗

Bekkenbodem en bekkenbodemspieroefeningen
Houding en sport tijdens de zwangerschap
Fysieke ongemakken tijdens en na de zwangerschap
Praktische tips

PRAKTISCH
Data
U vindt de data op www.uzleuven.be/zwangerschap/infosessies
Inschrijven
U kunt telefonisch inschrijven op het nummer 016 34 47 50
(raadpleging gynaecologie en verloskunde) of via
raadpleging.gynaecologie@uzleuven.be.
Hoewel deze sessies gratis worden aangeboden, is het verstandig om
u hiervoor in te schrijven. Zo kunnen we u verwittigen indien er iets
wijzigt aan tijdstip of datum.
Locatie & wegbeschrijving
De voordrachten vinden plaats in het auditorium Hergé, UZ Leuven,
campus Gasthuisberg.
Volg vanuit de ontvangsthal de rode pijl naar het gebouw vrouw, kind
en erfelijkheid. Volg in dat gebouw de wegwijzers naar het auditorium
Hergé. U mag zich ook altijd aanmelden aan het onthaal. Daar helpt men
u graag op weg.
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst verloskunde en kindergeneeskunde in
samenwerking met de dienst communicatie UZ Leuven.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700645.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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