EEKLO, 18 januari 2008

PERSBERICHT
De gloednieuwe materniteit op campus eeklo heeft een succesvol eerste jaar achter de rug.
Ondanks de globale daling van het aantal geboortes in Oost-Vlaanderen, kende de materniteit
van AZ Alma een heel “vruchtbaar” jaar met een duidelijke stijging van het aantal bevallingen.
De gloednieuwe infrastructuur en een uitgebreid verwenaanbod voor de kersverse mama’s en
papa’s zijn daar niet vreemd aan.
In de voorbije vijf jaar was er een duidelijke toename van het aantal geboorten in Vlaanderen. Ook in 2007
zette deze tendens zich voort met een stijging van niet minder dan 2 procent ten opzichte van 2006. De
provincie Limburg kende de grootste stijging, terwijl men in Oost-Vlaanderen een lichte daling van het
aantal geboortes constateerde.
Een daling, die zich evenwel niet liet voelen in de materniteit van AZ Alma. In tegendeel: in AZ Alma werd
voor het eerst in 7 jaar opnieuw de kaap van de 550 geboortes overschreden. Niet minder dan 557 baby’s
kwamen in het afgelopen jaar op de materniteit ter wereld. De meest “vruchtbare” maanden waren maart,
juli en september. In oktober en november was het iets kalmer.
Het team van de materniteit is bijzonder opgetogen over deze positieve tendens. Na de opening van de
gloednieuwe materniteit in september 2006 waren de verwachtingen hoog gespannen en deze worden nu
volledig ingelost. Toekomstige ouders voelen zich duidelijk aangesproken door de moderne omgeving,
de aanwezigheid van een relaxatiebad en hypermodern bevallingseiland, alsook door de uitgebreide
dienstverlening op de materniteit (flatscreen tv, gratis krant, mogelijkheid tot felicitatiemenu,
bijslaapmogelijkheden voor de partner enz.).
Ook aan het traject voor de eigenlijke bevalling werd in het voorbije jaar gesleuteld. Naast infosessies
door Kind en Gezin, kunnen toekomstige ouders voortaan ook prenatale oefenlessen volgen op de
materniteit. Deze oefensessies vormen de ideale voorbereiding op de eigenlijke bevalling en kunnen op heel
veel bijval rekenen. Ook na de bevalling staan de ouders er niet alleen voor. Binnen het initiatief van de
‘tiende maand’ komen vroedvrouwen aan huis langs om ondersteuning en zorg te geven aan kersverse
ouders. Daarnaast worden op de materniteit ook “terugkomnamiddagen” georganiseerd. Mensen die
deelnamen aan de prenatale oefenlessen komen na de bevalling nogmaals samen om ervaringen uit te
wisselen. Tijdens deze namiddagen krijgen de deelnemers ook een initiatie in ‘baby-massage’. Veel
gesmaakte initiatieven dus op onze bloeiende en groeiende materniteit!
Voor meer informatie over de materniteit gelieve contact op te nemen met Mevr. Isabel
Hossey, manager PR en communicatie, op 050 728 332 of op isabel.hossey@azalma.be
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