Materniteit voorinschrijvingsformulier
campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24 – 2610 Wilrijk
Opname
Tel. 03 443 35 94
Fax 03 443 30 16

Mevrouw
Binnenkort komt u in ons ziekenhuis bevallen.
Om het moment van de opname zo comfortabel mogelijk te maken, vragen wij u dit formulier op voorhand in te vullen. Het
stelt ons in staat uw gegevens vooraf te registreren. Zo kan u, wanneer u komt bevallen, onmiddellijk naar de verloskamer
gaan.
Let wel op: dit biedt u niet de garantie dat u de kamer van uw keuze toegewezen krijgt.
Het is heel belangrijk dat u de gegevens van uw burgerlijke staat op het moment van de geboorte correct invult. Wij
stellen immers op basis van dit document de formulieren op waarmee u uw kindje aangeeft in ons ziekenhuis.
U heeft er dus alle belang bij dit document, volledig ingevuld terug te sturen vanaf zes maanden zwangerschap.
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u een aangenaam verblijf in onze instelling toe.

De directie
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Materniteit voorinschrijvingsformulier
campus Sint-Augustinus
In te vullen door de patiënt en zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de opnamedienst.
Naam:
Voornaam:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Telefoonnummer:
Gehuwd en echtgenote van:
Naam:
Voornaam:
Ongehuwd
Rekeningnummer:
		

BE
BIC CODE

• MUTUALITEIT:
Bij opname en/of het ophalen van de documenten om uw kindje aan te geven: niet vergeten uw eID (elektronische
identiteitskaart) mee te brengen.
Uw rijksregisternummer:
• KAMERKEUZE:
Duid aan welke kamer uw voorkeur geniet. Deze keuze is altijd onder voorbehoud.
Kamertoeslag
 Luxe kamer				115 euro
 1 persoonskamer			

65 euro

 2 persoonskamer			

0 euro

• HUISARTS:
Naam:
Adres:
• INFOSESSIES:
U bent welkom op onze infoavond over borstvoeding, elke vierde maandag van de maand. Deze avond gaat door in het
auditorium van campus Sint-Augustinus en start om 19.30 uur.
Onze vroedvrouwen organiseren ook individuele sessies of groepssessies over zwangerschap en bevalling, gecombineerd
met een rondleiding op de verlosafdeling en materniteit. (zie website www.bevalleninwilrijk.be)
In te vullen door de dokter, zoniet door de patiënt:
Vermoedelijke bevallingsdatum:
Naam van de gynaecoloog:
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