
     

 

 
 

H.-Hartziekenhuis Roeselare Menen vzw 

CAMPUS WILGENSTRAAT - CAMPUS WESTLAAN , ROESELARE 
CAMPUS RIJSELSTRAAT, MENEN 

 

Borstvoedingsbegeleiding na 
het verlaten van de materniteit 

Campus Wilgenstraat 2 

8800 ROESELARE 

Tel. 051 23 71 11 

Fax 051 23 70 60 

Campus Westlaan 123 

8800 ROESELARE 

Tel. 051 23 81 11 

Campus Rijselstraat 71-73  

8930 MENEN 

Tel. 056 52 21 11  

Fax 056 52 22 00 
 
 

2595 - 09/05/2012 



     

Beste ouders, 
 
 
 
Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw kleine spruit! 
Een prachtige periode komt u tegemoet. 
 
 
Tijdens deze periode zullen misschien wat vragen, twijfels, 
onzekerheden, … ontstaan. De vroedvrouwen van ons 
ziekenhuis zullen u echter met raad en daad bijstaan tijdens 
uw verblijf op de materniteit en deze zoveel mogelijk 
oplossen. 
 
 
We zijn er ons echter van bewust dat er na het verlaten van 
de materniteit nog vragen zijn of hulp kan nodig zijn.  
Ons ziekenhuis biedt de mogelijkheid om beroep te doen op 
onze lactatiekundige (borstvoedingsbegeleiding) eenmaal 
jullie terug thuis zijn. Aarzel niet om telefonisch contact op te 
nemen met de materniteit. 
 
 

Praktische informatie begeleiding Roeselare 
 De vroedvrouw komt op huisbezoek op dinsdag. 

van 9.00 tot 12.00 uur: regio Menen 

van 13.00 tot 19.00 uur: regio Roeselare 

 Het huisbezoek kan reeds afgesproken worden tijdens uw 

verblijf op de materniteit via één van onze vroedvrouwen.  

Daarna kan het huisbezoek telefonisch geregeld worden op 

de materniteit: 051 23.73.76. 

 We beperken ons tot een straal van 20 km rond Roeselare en 

Menen. 

 Bij medische problemen verzoeken we u een arts te 

contacteren.  

Praktische informatie begeleiding Menen 
 De vroedvrouw houdt consultatie  in de gang van de vroegere 

pediatrie op: Dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Donderdagavond van 16.00 tot 20.00 uur. 

 De consultatie kan reeds afgesproken worden tijdens uw 

verblijf op de materniteit via één van onze vroedvrouwen.  

Daarna kan het huisbezoek  telefonisch geregeld worden:  

056 52.22.44 of 056 52.21.11 

 Bij medische problemen verzoeken we u een arts te 

contacteren.  


