Overeenkomst
Met deze overeenkomst willen wij u graag voldoende informeren over de financiële bijdragen
die kunnen gerekend worden door onze praktijk.

• Indien u door ons begeleid wenst te worden voor postnatale zorgen en/of
borstvoedingsondersteuning, dan vragen wij €50 dossierskosten voor het opmaken, beheren
en bewaren van uw dossier en het beantwoorden van telefonische contacten/contacten via email. Dit bedrag mag gestort worden op het rekeningnummer BE58 6451 0260 1379 op naam
van Geboren in Gent en dient als bevestiging voor de verdere begeleiding. Deze vergoeding
wordt niet terugbetaald indien u achteraf toch zou beslissen om niet verder door ons begeleid
te worden.
• De prenatale begeleiding houdt in dat je medisch door ons wordt opgevolgd, de mogelijkheid
hebt tot prenatale lessen of yoga, en dat je kan deelnemen aan allerlei infosessies georganiseerd
door onze partners. Tijdens de prenatale opvolging wordt er eveneens een borstvoedingsles
georganiseerd waarbij alle uitleg rond de start van de borstvoeding wordt meegegeven.
• Voor de consultaties na de bevalling werken wij met het derdebetalerssysteem. Breng zeker
bij het eerste contact een kleefbriefje van de mutualiteit mee.
• Voor de huisbezoeken na de bevalling wordt er een kilometervergoeding gevraagd. Dit omvat
een forfaitair bedrag van €5 per huisbezoek, aangevuld met €0.35 per kilometer. Dit wordt
gerekend met de praktijk als start- en eindpunt van de rit.
• Wij informeren u graag dat al jouw medische gegevens worden opgeslagen op een veilige
manier. Wij vragen uw toestemming om deze op een correcte manier te mogen gebruiken in
een communicatie naar elkaar toe, onder de vroedvrouwen en naar andere zorgverleners.
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Graag vragen wij een duidelijke bevestiging over welke begeleiding je van Geboren in Gent
wenst. Je plaatsje op onze patiëntenlijst kan pas gereserveerd worden van zodra wij via e-mail een
schriftelijke bevestiging hebben gekregen van je wensen.

Mocht bovenstaande financieel moeilijk zijn, twijfel niet dit aan je vroedvrouw mee te delen. We
bekijken graag samen waar we jullie tegemoet kunnen komen.
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