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Nieuwsflash 
Zwangerschapsverlof Vroedvrouw Jana 

 

Vroedvrouw Jana verwacht 12 augustus 2020 haar tweede kindje. Zij 
zal nog op de baan zijn tot en met 4 augustus 2020. Vanaf 1 juli 2020 
doet zij enkel nog bezoeken tijdens de zwangerschap en na de 
bevalling. Vanaf Oktober – November 2020 zullen jullie haar opnieuw 
zien verschijnen voor de prenatale, postnatale en arbeid begeleidingen. 

 
 

Opstart vroedvrouw Mieke 
 

Vroedvrouw Mieke startte op 1 juli 2020 officieel als fulltime 
zelfstandig vroedvrouw binnen Nieuw Leven.  

Zij zal een groot deel van de patiënten van Jana overnemen. Mieke zal 
voornamelijk de zwangerschapsconsultaties, arbeid begeleidingen en 
postnatale bezoeken op zich nemen.  

Vanaf de comeback van Jana, zullen jullie Jana en Mieke samen aan de 
slag zien tijdens de zwangerschap, arbeid en na de bevalling.  
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Nieuw Leven “On the road” 
 

Binnenkort zullen jullie onze wagens zien schitteren onder een nieuwe 
look. De nieuw leven wagens zullen jullie voortaan zo zien rondrijden!  
 
Vergeet zeker niet te zwaaien als je ons ziet langsrijden.  
 

 
 
 

Ziekenhuisbegeleiding arbeid  
COVID-19 Update 

 
Wij hebben intussen al meer duidelijkheid gekregen omtrent de 
begeleidingen door de zelfstandige vroedvrouwen in het ziekenhuis.  
Hieronder kan je een overzicht van de ziekenhuizen vinden, waarvan 
wij al een definitief antwoord hebben ontvangen.  
 

Az Sint-Lucas Gent 
 

Toegelaten eigen vroedvrouw 
 

Az Maria Middelares Gent 
 

Toegelaten eigen vroedvrouw  
 

Az Jan Palfijn Gent 
 

Toegelaten eigen vroedvrouw 
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Wachten op nieuw leven  
 

Graag lichten wij nog even het gebruik van onze wachttelefoon – 
persoonlijke telefoonnummers en arbeidstelefoon toe 
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 Medisch Centrum Assenede 
 
Vanaf 1 juli 2020 is onze opzegtermijn ingegaan bij het Medisch 
Centrum Assenede. Consultaties op donderdag zijn nog steeds mogelijk 
tot en met 31 september 2020. 
 
Wij hebben met de vroedvrouwen besloten deze samenwerking stop te 
zetten. De toekomstplannen liggen op tafel om onze eigen fysieke 
praktijkruimte op te starten waar jullie niet enkel op donderdag bij ons 
terecht kunnen, maar alle dagen van de week. Hierover wordt meer 
gecommuniceerd bij concrete plannen.  
 

 
 

Tijdelijke annulatie  
babymassage - dragen 

 
Wegens de COVID-19 zijn wij genoodzaakt om onze babymassage 
workshops tijdelijk on hold te zetten. Wij kunnen namelijk in het 
Medisch Centrum Assenede niet voldoen aan de voorgelegde 
Social distancing omtrent de opstart van groepssessies. 
 
Daarom hebben wij besloten met onze vroedvrouwen om de 
babymassage tot het eind van 2020 tijdelijk te annuleren.  
 
Mocht dit toch vroeger opgestart worden, houden wij jullie zeker op de 
hoogte. 
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Virtuele infosessies 

 
Met onze vroedvrouwen hebben wij besloten dat alle infosessies tot en 
met eind 2020 virtueel zouden blijven doorgaan. Dit ook tot wij een 
eigen fysieke ruimte hebben met onze vroedvrouwen. 
 
Dit bleek doorheen de corona periode, een groot succes te zijn.  
 
Daarom zullen ook de prijzen tijdelijk aangepast worden van onze 
infosessies.                        € 15,00 pp   ->     € 10,00 pp 
 
 

 

                              
          
         Juli – Aug – Sept’20                             Okt – Nov – Dec’20 
 
 
 
Inschrijven kan via www.praktijknieuwleven.be/workshops 
 
 

 

Reviews  
 
Hadden jullie een begeleiding door een van onze vroedvrouwen binnen 
Nieuw Leven? 
 
Hopelijk kunnen jullie ook zo de andere (toekomstige) ouders tonen 
welke meerwaarde een zelfstandig vroedvrouw heeft gedurende deze 
bijzondere periode van zwanger zijn, bevallen en de kraamperiode. 
 
Deel zeker en vast jullie ervaringen!  
(Door op onderstaande knoppen te klikken) 
 

                    
 

 

http://www.praktijknieuwleven.be/workshops
https://g.page/r/CZF0aCmNVH-6EAY/review
https://www.facebook.com/pg/VroedvrouwenpraktijkNieuwLeven/reviews/?ref=page_internal

