
Met Maria Middelares nu geboorteaangiftes
mogelijk in elke Gentse materniteit

Vanaf dinsdag 5 september 2017 kunnen ouders hun pasgeboren baby aangeven
in een lokaal in de materniteit van het Gentse Maria Middelares ziekenhuis. Zowel
de Stad Gent als het ziekenhuis kozen heel bewust voor die extra dienstverlening,
om jonge ouders administratief te ontlasten. Maria Middelares is het vierde
ziekenhuis in Gent waar ambtenaren langskomen in de materniteit voor de
geboorteaangiftes.

Sinds november 2015 hield het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent halt aan het
AZ Sint-Lucas, zodat ouders hun kind ter plaatse konden aangeven. Dat bleek meteen
een groot succes en dus werd een half jaar later beslist om binnen de materniteit van
Sint-Lucas een lokaal te reserveren voor geboorteaangiftes. Sinds 4 januari van dit jaar
hoeven ook ouders wiens baby geboren werd in het AZ Jan Palfijn niet meer naar het
Administratief Centrum Zuid voor een aangifte, en half april volgde ook het Gentse UZ.
Nu komt ook het ziekenhuis Maria Middelares erbij.



Kersverse ouders kunnen hun baby vanaf nu in alle rust aangeven in een volledig
uitgerust lokaal in de materniteit van Maria Middelares. Elke dinsdag- en
vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur zal een medewerker van de dienst Geboorte van
de Stad Gent aanwezig zijn. Met de toevoeging van de dienstverlening in Maria
Middelares kunnen ouders dus in elke Gentse materniteit hun kind aangeven.
 

'Ik ben uiteraard tevreden dat we deze dienst nu in alle ziekenhuizen in onze stad
kunnen aanbieden. Dat jonge ouders de service appreciëren, blijkt uit de cijfers
van de andere ziekenhuizen. Zo'n 80% van de baby's geboren in het AZ Sint-
Lucas, AZ Jan Palfijn en UZ Gent worden al ter plaatse aangegeven, een succes
dus.'

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken 

'Het aantal bevallingen in ons ziekenhuis gaat in stijgende lijn. Vorig jaar hadden
we er 1.723, dit jaar mochten we in juli al de 1000ste bevalling vieren. We beseffen
dat jonge ouders zich de eerste dagen na de geboorte zoveel mogelijk met de
zorg van hun kindje willen bezighouden. Door hen een rit naar het administratief
centrum te besparen, hopen we alvast wat van hun kostbare tijd te vrijwaren.'

— Kristelle Vande Walle, hoofdverpleegkundige materniteit Maria Middelares
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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