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VOORWOORD
Een baby? Wat een goed idee!
Er komt een kindje bij? Wij feliciteren U!
Ouder zijn is het begin van een nieuw avontuur én nieuwe verantwoordelijkheden.
Naast de vreugde van het ouderschap hebben jonge ouders vaak tal van vragen en zorgen:
¡¡ Hoe werk en gezin met elkaar te verzoenen? Welke mogelijkheden zijn er qua opvang voor mijn kind?
¡¡ Welke administratieve stappen moet ik ondernemen?
¡¡ Welke activiteiten worden er georganiseerd voor mijn kind?
¡¡ Bij wie kan ik terecht?

INHOUDSTAFEL
Tijdens de zwangerschap - p.4
Bij de geboorte - p.5
1. Aangifte van de geboorte
2. Gemeentelijke geboortepremie
3. De Berchem Baby Box

Ouder zijn - p. 7
1. Gezinsondersteuning
2. Thuishulp
3. Kinderopvang

Deze gids biedt een antwoord!
U kan in deze « Gids voor het jonge Kind en het gezin » ontdekken welke voorzieningen bestaan binnen
de gemeente.
De levenskwaliteit van de Berchemnaar is een prioriteit voor het College van Burgemeester en Schepenen,
en dat geldt zeker ook voor haar jongste inwoners!

Het kind - p.14

Joël RIGUELLE

Marie KUNSCH

Volksvertegenwoordiger - Burgemeester

Schepen voor Franstalige Jeugd,
Familie, Kinderopvang,
Vrije Tijd en Buitenschoolse Opvang.

Nuttige adressen - p. 24

1. Uw kind en zijn gezondheid
2. Uw kind en zijn vrije tijd
3. Ik ga naar school…
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TIJDENS DE
ZWANGERSCHAP

BIJ DE
GEBOORTE

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen
tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve
gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

BIJ HET GEMEENTEBESTUUR

In de gids “Sociaal aspect van zwangerschap en geboorte” kan u informatie vinden over de stappen te ondernemen
tijdens de zwangerschap, zwangerschapsbescherming, financiële voordelen, verloven en nuttige adressen.

Binnen de 15 dagen die volgen op de geboorte, moeten de moeder, de vader (de echtgenoot of de levensgezel
die het kind erkend heeft) of beide ouders samen het kind aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente waar het kind geboren is.

http://www.kindengezin.be/img/2015_sociaal_aspect_webnajaar.pdf
Op de website van Kind en Gezin is nog tal van andere informatie te vinden, zoals checklists, populaire namen,
info over bevalling en geboorte etc…

Kind en Gezin Hoofdzetel
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 078/15 01 00 elke werkdag van 8u tot 20u
Website: www.kindengezin.be

■■AANGIFTE VAN DE GEBOORTE

Voor de aangifte van een geboorte dient u in het bezit te zijn van een medisch attest van de geboorte van uw
kind, uw identiteitskaart, evenals van uw trouwboekje (indien u gehuwd bent) of van de akte van erkenning
indien u het kind reeds erkend heeft voor de geboorte.
Bij een gehuwd koppel wordt de echtgenoot verondersteld de vader van het kind te zijn. Hij kan alleen (dus
zonder de moeder) de geboorte aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren.
In geval van een niet-gehuwd koppel kan de vader het kind erkennen met instemming van de moeder. In
dit geval moet u beiden naar het gemeentehuis of naar de notaris gaan met een medisch attest dat de
vermoedelijke datum van de bevalling vermeldt;
¡¡
¡¡
¡¡

ofwel voor de geboorte
ofwel bij de aangifte van de geboorte;
ofwel na de geboorte.

Een erkenning vóór de geboorte van het kind biedt de volgende voordelen:
¡¡
¡¡

de vader kan de geboorte van het kind alleen aangeven;
hij kan de aanvraag van de geboortepremie indienen door tussenkomst van zijn werkgever.

Na de aangifte van de geboorte ontvangt u verschillende uittreksels uit de geboorteakte. Hiermee kan u
kinderbijslag aanvragen en uw kind bij uw ziekenfonds inschrijven als persoon ten laste.
De dienst burgerlijke stand, waarbij u de geboorte heeft aangegeven, licht vervolgens de gemeente van uw
woonplaats in. Uw kind wordt er ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst Burgerlijke stand van de gemeente
Sint-Agatha-Berchem op 02/464 04 14.
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■■GEMEENTELIJKE GEBOORTEPREMIE

Sinds enkele jaren verleent de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan moeders van een pasgeborene, of aan de
persoon die de effectieve voogdij over een kind uitoefent, een geboortepremie die momenteel 60,00 € bedraagt.
Bij meerlingen wordt dit bedrag vanzelfsprekend vermenigvuldigd met het aantal kinderen. Bij ouders met een
kind met een beperking wordt de premie verdubbeld.

PRÉSENTATION

OUDER ZIJN

Ouders die een kind jonger dan 12 jaar adopteren kunnen eveneens genieten van deze gemeentelijke geboortepremie.

1. GEZINSONDERSTEUNING

Om deze premie te verkrijgen dient een formulier ingevuld te worden dat verkrijgbaar is bij de dienst Bevolking.
Dit document dient binnen de drie maanden volgend op de datum van geboorte of adoptie teruggestuurd te
worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen.

Onze huidige samenleving kent verschillende soorten gezinnen: het klassieke gezin, het éénoudergezin, het
nieuw samengesteld gezin, het gezin met twee mama’s of twee papa’s... Dit toont aan hoezeer het begrip, en
zelfs de opvatting van het woord « gezin » een evolutie heeft ondergaan. De uitoefening van het ouderschap
is vandaag dan ook ongetwijfeld een stuk ingewikkelder geworden.

■■DE BERCHEM BABY BOX

Onze gemeente voorziet een cadeaupakket voor de ouders van een pasgeboren Berchemse baby: de Berchem Baby Box.
Deze doos wordt overhandigd aan de loketten van de Bevolkingsdienst bij de aanvraag van de geboortepremie.
De Berchem Baby Box bevat een reeks geschenkjes voor de baby en zijn ouders: o.a. een speelgoedje, verschillende
informatieve gidsen, nuttige inlichtingen over de gemeente en staaltjes of kortingsbonnen voor handelszaken op
het grondgebied van de gemeente.
De Gemeente Sint-Agatha-Berchem wenst op deze manier ook zijn steentje bij te dragen aan het geluk van het
gezin en de baby welkom te heten.

Bovenop deze wijzigingen van de gezinsstructuur komen nog andere elementen, zoals de problemen om privéen beroepsleven met elkaar te verzoenen, of de juiste plaats te geven aan het kind in het gezin, wat men ook
wel eens de problematiek van het « koningskind » noemt.
Het is bijgevolg niet altijd gemakkelijk om de rol van ouder op een serene wijze in te vullen. Hulp, steun of
advies is soms noodzakelijk.
■■DE GEZINSBOND

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld, en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen
en Brussel.
Ze verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en van
de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen,
éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).
Kinderen komen er op de eerste plaats. Ze ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als
hoeksteen van onze samenleving.
De werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.
De Gezinsbond kan rekenen op de steun van bijna 280.000 leden-gezinnen, van 13.000 vrijwilligers in de
bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

Contact: Mw Katrien Jacobs
www.kinderoppasdienst.be
kodanderlecht@gmail.com
Voor informatie over de werking en dienstverlening van de Gezinsbond, zoals lidmaatschap, brieven aan
jonge ouders, geboortegeschenken, kortingskaarten voor grote gezinnen op het openbaar vervoer, kan je
terecht bij bovenvermeld contactpersoon of surfen naar de website: www.gezinsbond.be
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PRÉSENTATION
■■DE OPVOEDINGSLIJN

Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben vaak
nood aan een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op vele vragen.
De Opvoedingslijn biedt hiervoor ondersteuning, hetzij via www.opvoedingslijn.be, hetzij telefonisch via
078/15 00 10.
De opvoedingslijn is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... die
behoefte hebben aan een gesprekspartner die:
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

luistert
ondersteunt
informeert
adviseert

2. THUISHULP
U wil u laten bijstaan voor huishoudelijke taken, werkzaamheden thuis of om op de kinderen te passen. Tot
welke diensten kan u zich richten?
¡¡
¡¡
¡¡

Gebruik maken van dienstencheques;
Een werknemer aanwerven in het kader van een PWA-contract (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap);
Beroep doen op de dienst voor thuishulp van het OCMW.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, er kan anoniem gebeld worden.

■■DIENSTENCHEQUES

Te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur,
op donderdag ook van 19 tot 21 uur - gesloten op woensdag.

De dienstencheques zijn betaalbewijzen die particulieren in de mogelijkheid stellen om aan een erkende
onderneming prestaties te vergoeden voor diensten (thuishulp van huishoudelijke aard, strijken, boodschappen,
vervoer van personen met beperkte mobiliteit) die worden verricht door een werknemer met een arbeidscontract.
Om gebruik te maken van dit systeem, moet u eerst contact opnemen met een erkende onderneming die een
antwoord kan bieden op uw vraag. U dient zich eveneens in te schrijven (gratis) bij de onderneming Sodexo die
de dienstencheques uitgeeft (inschrijven via de website http://www.dienstencheque.brussels/). U kan hiervoor
beroep doen op de onderneming indien u zelf niet over toegang tot het internet beschikt.
Elke dienstencheque heeft een waarde van 9 € (op 16/09/2016) en een gebruiksduur van acht maanden.
Om de cheques te gebruiken, bepaalt u in overleg met de onderneming de datum en het uur waarop de
werkzaamheden moeten worden verricht. U betaalt de werknemer door hem / haar een dienstencheque te
overhandigen per gewerkt uur. De bedragen die u spendeert aan de aankoop van deze dienstencheques geven
recht op een fiscale korting (15% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

SO-NET
Afdeling dienstencheques
Koning Albertlaan 16
Tel: 02/ 463 03 29
Mail: info@so-net-ts.be
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■■PWA-WERKNEMERS

U kan eveneens een werknemer aanwerven van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) om u
te helpen bij de volgende taken: klein tuinonderhoud, oppas en begeleiden van kinderen, zieken, bejaarden
of personen met een beperking, alsook het vervullen van administratieve taken en klusjeswerken. De lijst
van toegestane activiteiten verschilt al naargelang het PWA. U kan deze lijst bekomen bij het PWA van de
gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd. Op dit formulier beschrijft u de activiteit waarvoor u
hulp vraagt. Het PWA moet uw formulier goedkeuren. Vervolgens stuurt het PWA u een kandidaat die de
aangevraagde activiteit kan verrichten, of u deelt zelf de naam van een PWA-werknemer mee die bereid is
om het werk te verrichten. U betaalt deze werknemer op PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen
uur overhandigt u een cheque aan de werknemer. De aankoopprijs van de PWA-cheque bedraagt 5,95 €. De
PWA-cheques worden nominatief opgesteld en geven recht op een fiscaal attest. Het PWA kan vragen dat u
tussenkomt in de terugbetaling van de verplaatsingskosten van de werknemer.

PRÉSENTATION

Behoudens uitzondering voor tuinonderhoud mag de PWA-werknemer maximum 45 uren per maand werken.
Voor u is het aantal gepresteerde uren onbeperkt (mits het gaat om uren gepresteerd als familiale hulp). U
kan namelijk beroep doen op verschillende PWA-ers.
Elke schade, die onopzettelijk wordt veroorzaakt door de werknemer, zal worden vergoed door de verzekering
die is aangegaan door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De werknemer is verzekerd tegen
ongevallen, althans voor zover hij werk verricht dat is toegestaan door het PWA.

PWA dienst:
Koning Albertlaan 19
Contact: Mw Sophie Sion
Tel.: 02/468 54 11

3. KINDEROPVANG
U neemt uw beroepsactiviteit opnieuw op, zet uw studies verder, bent in opleiding, moet u tijdelijk vrijmaken, en
dient uw kind aan iemand te kunnen toevertrouwen….

■■DIENST VOOR THUISHULP VAN HET OCMW

De dienst voor thuishulp van het OCMW kan gezinnen die in de gemeente wonen ondersteunen.
Ieder gezin dat het moeilijk heeft kan door middel van een financiële tussenkomst afhankelijk van hun
inkomsten familiale hulp krijgen om hen te helpen met:
¡¡

¡¡
¡¡

de dagelijkse taken: lichaamsverzorging, de boodschappen, de was, de strijk, het voorbereiden van de
maaltijden
de huishoudelijke taken
maaltijden aan huis

Coordinator: Mw Mélanie Leherte
de Selliers de Moranvillelaan 91 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02/482 13 05 of 02/482 13 35 of 02/482 13 55
Mail: mleherte@cpas-ocmwberchem.brussels

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, wacht echter niet tot het laatste moment om op zoek te gaan
naar een onthaalstructuur.
Het is helaas noodzakelijk om reeds lange tijd voor de geboorte van uw kind een plaats te reserveren. Voor de
meeste opvangstructuren is de vraag groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
Ga echter niet blindelings te werk. Neem de tijd om u te informeren over aspecten als uurregeling, prijs,
sluitingsdata, omkadering, medische opvolging ,….
Vergeet niet dat de kosten voor de opvang van uw kind jonger dan 12 jaar (18 jaar in geval van zware beperking)
fiscaal aftrekbaar zijn, voor zover het verblijf door Kind & Gezin of ONE erkend is.
Zoekt u Nederlandstalige kinderopvang in Brussel voor uw baby of peuter? Dan kunt u uw opvangvraag
online registreren bij het lokaal loket kinderopvang Brussel. Het lokaal loket werkt samen met meer dan
100 Nederlandstalige kinderdagverblijven en onthaalouders die door Kind en Gezin vergund zijn. Iedereen is
welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
https://www.kinderopvanginbrussel.be
Welke initiatieven zijn er voorhanden te Sint-Agatha-Berchem ?
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■■KINDERDAGVERBLIJVEN VERGUND DOOR KIND ■■ANDERE KINDERDAGVERBLIJVEN VERGUND
EN GEZIN MET VOERTAAL NEDERLANDS
DOOR KIND EN GEZIN

KINDERDAGVERBLIJF VAN ACTIRIS
(VOORMALIGE BGDA)

VRIJ KINDERDAGVERBLIJF « ONZE GUITJES »

Het Huis voor Kinderen vangt uw kind tot 3 jaar op voor een korte
periode, wanneer u zich moet aanbieden bij een werkgever, wanneer
u deelneemt aan selectieproeven of een dienst van ACTIRIS bezoekt.
Het Huis vangt eveneens uw kind op voor een maximumperiode van
3 maanden indien u een nieuwe job heeft gevonden.
Adressen:
Kinderdagverblijf van Actiris, Anspachlaan 65 - 1000 Brussel ■■AU PAIR
Tel.: 02/505 77 95
Een jongere, tussen zeventien en dertig jaar, verricht kleine
Uurregeling: van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur.
huishoudelijke taken in ruil voor huisvesting in een onthaalgezin.
Prijs:
Het principe is eenvoudig, de jonge au pair maakt een keuze op
oo tarieven voor korte opvang tijdens de duurtijd van je afspraak:
een lijst van buitenlandse gezinnen die een aanvraag hebben
gedaan. Idem wat betreft het onthaalgezin. Dit gebeurt meestal
van 1 € tot 4,50 € afhankelijk van de opvangduur
door tussenkomst van een agentschap gespecialiseerd in de
oo tarieven voor het Kinderdagverblijf wanneer je begint te
plaatsing van au pairs. Dit agentschap moet de student(e) in
werken: 6 € voor een dag; 4,10 € voor opvang van minder contact brengen met het onthaalgezin. Dit gezin zal vervolgens
dan 6 uur (in de prijs van het kinderdagverblijf zijn maaltijden, voor onderdak en alle maaltijden moeten zorgen. In ruil hiervoor,
luiers, zorgen inbegrepen)
vervult de au pair enkele uren de rol van kinderoppas, doet enkele
uren klein huishoudelijk werk...
■■OPVANG VAN ZIEKE KINDEREN
Voor meer info: http://www.werk.belgie.be

ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF
« IL ÉTAIT UNE FOIS À 1082 »

Adres: Alcyonsstraat, 28
Contactpersoon: Mw Chantal Roelants
Tel.: 02/465 66 35
E-mail: onzeguitjes@gmail.com
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 28
Uurregeling: van 7 tot 18 uur.

Adres: Hoogveldlaan 16
Contactpersoon: Mw Hoda Chaara
Tel.: 0499/51 41 41
Mail: iletaitunefois.1082@hotmail.com
Website: www.iletaitunefois1082.be
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 27
Uurregeling: 7u30 tot 18u

PRÉSENTATION
KINDERDAGVERBLIJF « ZONNETJE SAB1 »
Adres: Soldatenstraat 70
Contactpersoon: Mw Carine Ruisseveldt
Tel.: 0484/58 06 97
E-mail: zonnetjesab@infano.be
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 36
Uurregeling: van maandag tot vrijdag van 7u tot 18 uur.

ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF
« LES PETITS OISEAUX »

KINDERDAGVERBLIJF « ZONNETJE SAB2 »
Adres: Maria Van Hongarijelaan 78a
Contactpersoon: Mw Carine Ruisseveldt
Tel.: 0484/58 06 97
E-mail: zonnetjesab2@infano.be
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 18
Uurregeling: van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 18 uur.

ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF
« ‘T ZANDLOPERTJE »
Adres: Oscar Ruelensplein 13
Contactpersonen: Mw Shana Uyttendaele
Tel.: 02/482 01 08
E-mail: zandlopertje@kdv.sgr8.be
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 34
Uurregeling: van 7 tot 18 uur.

Adres: Emile Heylensstraat 58
Contactpersoon: Mw Olfa Djelidi
Tel.: 0486/33 58 93
E-mail: lespetitsoiseaux@hotmail.com
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 10
Uurregeling: van 7u30 tot 18 uur.

■■KINDEROPPAS
U wenst uw kind niet toe te vertrouwen aan om het even wie. Dit
is de reden waarom sommige organisaties voor u jonge meisjes en
jongens selecteren die op zoek zijn naar een job. Let wel, u blijft
volledig verantwoordelijk voor elk probleem dat zich kan voordoen,
en sommige verplichtingen ten aanzien van de jongere moeten
worden nageleefd.
Meer info op www.gezinsbond.be of www.sloebersit.be

DIENSTEN VAN FAMILIEHULP

ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDER « CHEZ NOUNOU »

Familiehulp biedt integrale thuiszorg.

Adres: Maricollendreef 7
Contactpersoon: Mw Pascale Cohen
Tel.: 02/465 80 28
Leeftijd: van 0 tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 5
Uurregeling: van 7u30 tot 17u30.(gesloten op woensdag vrijdag van 7u30 tot 17 u)

Ook voor de opvang van zieke kinderen, oppas, klusjeshulp en
vervoer kan u bij Familiehulp terecht.
VZW Familiehulp - Koningsstraat 294 - 1210 Brussel
Tel.: 02/543 79 10 - Fax: 02/227 40 39
E-mail: brussel@familiehulp.be - Website: www.familiehulp.be

U kan Franstalige opvangstructuren vinden in de
Franstalige versie van deze gids.

Een groot aantal ziekenfondsen bieden eveneens een
dienst “oppas voor zieke kinderen” aan. Aarzel dan ook
niet om inlichtingen te vragen bij de mutualiteit waarbij
u aangesloten bent.

ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF « ZAVELPUT »
Adres: Gulden Koornstraat 15
Contactpersoon: Mr Stefan Torrekens
Tel.: 02/465 79 80
E-mail: kdv.zavelput@ kdv.sgr8.be
Leeftijd: van 3 maanden tot 3 jaar
Aantal plaatsen: 37
Uurregeling: van 7 tot 18 uur.
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HET KIND
PRÉSENTATION
1. UW KIND EN ZIJN GEZONDHEID

■■PEDIATERS

De goede gezondheid van uw baby hangt af van heel wat elementen: de liefde die u geeft, voeding, slaap,
preventie (inentingen) en een regelmatige medische opvolging.

Op volgende websites kan u informatie vinden over pediaters in Sint-Agatha-Berchem of naburige gemeenten:

■■CONSULTATIEBUREAU KIND EN GEZIN

https://www.zorgzoeker.be/

Heeft u een kind jonger dan 3 jaar, dan kan u in een consultatiebureau terecht voor een gratis preventieve
opvolging tot de leeftijd van 3 jaar: uw kind wordt er gemeten en gewogen, krijgt er zijn vaccinaties en zijn
ontwikkeling wordt opgevolgd door de arts en/of regioverpleegkundige.

■■HET MEDISCH HUIS KATTEBROEK

Consultatiebureau Kind en Gezin Sint-Agatha-Berchem
Kerkstraat 45, bus 9
Contact: Kind & Gezin - lijn 078/15 01 00
Inlichtingen en afspraken elke werkdag van 8 tot 20 uur.

https://ordomedic.be/nl/zoek-een-arts/

Het Medisch Huis Kattebroek is een verzorgingsteam bestaande uit huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegsters, tandartsen, een psycholoog, een sociaal assistente en onthaalpersoneel.
Het Huis staat open voor alle inwoners van Berchem. Het team verzorgt gezinnen en houdt hierbij rekening met
hun eventuele psychosociale problemen.
Het werkt op basis van een forfaitair bedrag (het wordt rechtstreeks door de ziekenfondsen betaald voor de
patiënten ingeschreven bij het Medisch Huis die op regelmatige wijze zijn ingeschreven bij een ziekenfonds). Het
Huis werkt eveneens samen met het OCMW en de andere verenigingen in de gemeente. Het organiseert en neemt
deel aan talrijke activiteiten in de gemeente die zich richten tot de jongeren.

Adres: Koning Albertlaan 24
Tel.: 02/469 10 17
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Basisvaccinatieschema Vlaanderen - Kind en Gezin:
VACCINATIE TEGEN

PRÉSENTATION
■■DE INENTINGEN

In België is slechts één inenting verplicht, namelijk deze tegen polio. Dit vaccin wordt door inspuiting gegeven
aan de zuigeling, en wel in vier keer: op 2 maand, 3 maand, 4 maand en op 13-15 maand.
Bij de laatste toediening van het vaccin vult de kinderarts een vaccinatieattest in dat binnen de 2 weken moet
worden bezorgd aan het gemeentebestuur.
In Sint-Agatha-Berchem moet dit attest worden afgegeven op de dienst Bevolking. Vergeet niet om uw
trouwboekje mee te brengen. Hierin wordt namelijk de stempel van de gemeente aangebracht die aantoont
dat het vaccinatieattest werd ontvangen. Bent u niet gehuwd, dan zal de gemeente u een attest uitreiken op
basis van het vaccinatieboekje van het kind of van het attest opgesteld door de kinderarts.
Ook al is enkel het vaccin tegen polio verplicht, toch dienen ook andere inentingen te worden toegediend om
toegang te hebben tot bepaalde collectieve onthaalstructuren (K.B. van 29 maart 1993).
Sinds januari 2004, genieten de pasgeborenen van een Hexavalent vaccin, een combinatie van 6 verschillende
inentingen dat met 1 enkele injectie wordt toegediend: poliomyelitis, difterie-tetanus-kinkhoest, Haemophilus
influenzae type B en hepatitis B.
De kosten van de meeste inentingen die aan een kind tot 18 jaar worden toegediend zijn volledig gratis voor de ouders.
Uitzondering is de inenting tegen het rotavirus dat deels terugbetaald wordt door het RIZIV.

Poliomyelitis
Difterie (kroep)
Tetanus (klem)
Pertussis (kinkhoest)
Haemophilus Influenzae B
(hersenvliesontsteking)
Hepatitis B (geelzucht)
Pneumokokken 13-serotypes
Rotavirus(4)
Mazelen
Bof (dikoor)
Rodehond (rubella)
Meningokokken type C
(hersenvliesontsteking)
Humaan Papillomavirus(6)
(baarmoederhalskanker)

13/15
MND(8)

5-7
JR(1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• (5)

8 WKN

12 WKN

16 WKN

•

•

•

(7)

Eerste leerjaar
Vijfde leerjaar
(3)
Derde jaar secundair onderwijs
(4)
Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald en kost dan 11,80 euro
per dosis (voor gewone verzekerden). Het vaccin moet je met een
doktersvoorschrift zelf halen in de apotheek en thuis koel bewaren
(tussen 2 en 8°C). Het vaccin mag niet ingevroren worden.

•

10-13 JR

14-16
JR(3)

•

•

• (5)
•

•

•
••

Twee of 3 dosissen afhankelijk van het merk.
1 ste jaar secundair onderwijs. 2 dosissen met een interval van
6 maanden (minimum 5 maanden).
(7)
Extra dosis bij zwangerschapsduur van minder dan 37 weken of
geboortegewicht lager dan 2,500 kg.
(8)
Op 13 maanden i.p.v. 15 maanden bij zwangerschapsduur van
minder dan 37 weken of geboortegewicht lager dan 2,500 kg.

(1)

(5)

(2)

(6)

U kan uw kind laten inenten door uw kinderarts of huisarts of tijdens de raadplegingen voor zuigelingen die gratis
worden georganiseerd door Kind & Gezin.

Verdere info op www.kindengezin.be
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12 MND
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PRÉSENTATION
■■PREVENTIE: ZIEN, HOREN, DE TANDEN, DE SPRAAK

Men schat dat een kind zich op « correcte wijze » begint uit te drukken rond de leeftijd van 3 jaar. Indien
u bepaalde problemen vaststelt, aarzel dan niet om een NKO-arts (Neus-Keel-Oor) of een logopedist te
raadplegen. Gezichtsstoornissen moeten vanaf zeer jonge leeftijd worden gevolgd door een oogarts. U kan bij
Kind en Gezin een oogtest laten afnemen op de leeftijd van 1 en 2 jaar waarbij risicofactoren op het ontstaan
van een lui oog worden opgespoord.
Ook de tanden mogen niet vergeten worden! Vanaf anderhalf jaar kan een kind zelf zijn tanden poetsen. De
gebruikte tandenborstel is zacht en soepel. Een eerste bezoek aan de tandarts wordt aangeraden rond 2 jaar.
■■GEESTELIJKE GEZONDHEID

Bij problemen kan u als eerste aanspreekpunt terecht bij de regioverpleegkundige of arts van K&G. Er is een
opvoedingsspreekuur waar allerlei opvoedingsvragen aan bod kunnen komen waaronder eet-en slaapproblemen.
Indien nodig kan bij ernstige problemen doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde diensten.
■■THUISAPOTHEEK

Om onmiddellijk te kunnen ingrijpen, doet men er goed aan te beschikken over een thuisapotheek. Deze
bevat tenminste een pijnstiller voor kinderen, verband, kompressen, een thermometer, een antisepticum
en een epileertangetje voor eventuele splinters. Vraag raad aan uw apotheker of geneesheer. Let ook op de
vervaldatum van de geneesmiddelen. Gooi deze niet weg maar breng ze terug naar de apotheek.

18
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2. UW KIND EN ZIJN VRIJE TIJD
Uw baby speelt vanaf zeer jonge leeftijd. Het ontdekt eerst zijn eigen lichaam en speelt met zijn handen en voetjes. Zeer
snel raakt het gefascineerd door de veranderlijkheid van de voorwerpen die boven zijn wieg hangen, door de muziek van zijn
rammelaar, de zachtheid van zijn knuffel…

PRÉSENTATION

Er zijn maar weinig kinderen van die leeftijd die reeds geboeid zijn door een sport of artistieke discipline. Kies zo mogelijk voor
korte initiatiesessies op uiteenlopende gebieden. Probeer van uw kind geen tenniskampioen of een vioolvirtuoos te maken, laat
hem beetje bij beetje de wereld ontdekken die hem omringt en laat hem opgroeien op zijn eigen ritme.
Speelgoed moet niet noodzakelijk duur zijn om goed te zijn. Het moet voldoen aan veiligheidscriteria: opgelet met spelen uitgerust
met batterijen, met hevige kleuren die afgeven, met kleine knoppen of onderdelen die kunnen worden ingeslikt…
Wist u dat uw kind “kan lezen vooraleer het heeft leren lezen” ? Vanaf de leeftijd van drie maanden kan u dit proberen en u zal versteld
staan van de capaciteiten van uw kind. Uw kind heeft een natuurlijke aanleg voor boeken. Het houdt ervan ze ondersteboven te houden,
erin te bijten, ze aan te raken en te kreuken. Maar waar een kind vooral van houdt zijn de tedere en liefkozende momenten dat het met u
kan doorbrengen, want om te leven en te groeien heeft uw kind nood aan de uitwisseling van woorden, gekende of zelfbedachte rijmpjes
en zinnen die zich aaneenrijgen al naargelang de opeenvolging van reële en fictieve beelden.

GEMEENTELIJKE NEDERLANDSTALIGE
OPENBARE BIBLIOTHEEK

SPEEL-O-THEEK

UITLEENDIENST VAN BOEKEN

Adres: La Maison du Temps Libre, Dr. Ch. Leemansstraat, 8
Contactpersoon:Mw Nicole Snoeys
Tel.: 02/465 87 90 en 0494/12 37 90
E-mail: info@biblioberchem.be
Beschrijving activiteit: uitleendienst van spelmateriaal.
Prijs: 4,50 €/jaar - verhuur van 0,12 to 1,20 €/ veertien
dagen.
Uurregeling: woensdag van 13u30 tot 18u00 en vrijdag van
16u00 tot 18u00

LUDOBER

Adres: Kerkstraat 131
Contactpersoon: Mr Hugo De Vreese
Tel.: 02/468 02 15
E-mail: sint-agatha-berchem@bibliotheek.be
Website: www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be
Leeftijd: vanaf 3 maanden
Beschrijving van de activiteit: het betere prentenboek,
honderden eerste leesboekjes aansluitend op de leesmethode
in de school, jeugdboeken, cd-roms, internet, DVD’s, video’s,
jeugdtijdschriften, luisterboeken…
Prijs: gratis onder de 18 jaar
Openingsuren:
oo

maandag: 13u30 - 20 uur

oo

dinsdag, woensdag en vrijdag: 13u30 - 18 uur

oo

zaterdag: 10 - 13 uur.

U vindt alle activiteiten voor kinderen vanaf 2,5 jaar in de
tweetalige vrijetijdskalender van de gemeente. Deze kalender is
gratis beschikbaar in de verschillende gemeentelijke diensten
alsook in het opvangmilieu. U kan deze tevens downloaden via de
gemeentelijke website: www.berchem.brussels

Inschrijvingen: voor iedereen met een identiteitskaart

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON
Adres: J.B. Vandendrieschstraat 19
Tel.: 02/482 00 10
Mail: dekroon@vgc.be
Website: www.gcdekroon.be
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ACTIVITEITEN GEDURENDE DE VRIJE TIJD
VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 12 JAAR
(VRIJETIJDSKALENDER)
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3. IK GA NAAR SCHOOL…
Op het grondgebied van de gemeente bevinden zich zes scholen voor Nederlandstalig Basisonderwijs, vijf van
het gewone type en één van het buitengewoon onderwijs.
Secundair onderwijs wordt aangeboden in 1 school van het gewone type en 1 van het buitengewoon onderwijs.
Alle info is terug te vinden op de website: www.inschrijveninbrussel.be Op diezelfde website moet ook
aangemeld worden om te kunnen inschrijven in een Nederlandstalige school.

PRÉSENTATION
GEMEENTELIJK ONDERWIJS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

DE KNAPZAK

BASISONDERWIJS

KLEUTERSCHOOL
Hoofdschool: Soldatenstraat 19
Wijkafdeling: Openveldstraat 100
LAGERE SCHOOL
Soldatenstraat 19
Directie: Mw Carine Guldemont
www.gbdsdeknapzak.be
gbsdeknapzak@1082berchem.irisnet.be
Tel.: 02/465 30 97

BASISSCHOOL ZAVELBERG
Oscar Ruelensplein 13
Directie: Mw Oiheba Bensaâd
Tel.: 02/482 01 05
bs.zavelberg@g-o.be
http://vgc.zavelberg.be
BASISSCHOOL ZAVELPUT
Gulden Koornstraat 15
Directie: Mw An Lefever
Tel.: 02/465 44 39
bs.zavelput@g-o.be
www.zavelput.be

VRIJ ONDERWIJS
SINT-ALBERTUSSCHOOL (KLEUTER EN LAGER)

SECUNDAIR ONDERWIJS

Bloemkwekersstraat 128
Directie: Mw An Brusselmans
Tel.: 02/463 11 42 - an.brussemans@al-jo.com

K.T.A. ZAVELENBERG
(KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM)
Technisch- en beroepsonderwijs
Oscar Ruelensplein 13
Directie: Mr Pieter VIELFONT
Tel.: 02/482 01 01
kta.sint-agatha-berchem@g-o.be

SINT-JOZEFSSCHOOL (KLEUTER EN LAGER)
Kerkstraat 83
Directie: Mw Marieke Christiaens
Tel.: 02/463 11 42 - marieke.christiaens@al-jo.com

VGC ONDERWIJS
KASTERLINDEN INSTITUUT
(kleuter, lager en secundair onderwijs)
Kinderen met gehoor- of gezichtsstoornissen, autisme
spectrum stoornissen.
Dilbeekstraat 1
Directeur basisschool: Mr Jan De Crom
Tel.: 02/430 67 00
Directeur secundair: Mw Maaike Kums
Tel.: 02/430 67 00
www.kasterlinden.be
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NUTTIGE
ADRESSEN
GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM

RIJKSDIENST VOOR DE SOCIALE
VERZEKERING DER ZELFSTANDIGEN

Departement Opvoeding en Vrije Tijd
Koning Albertlaan 23
Tel.: 02/464 04 58 of 02/464 04 62

Jan Jacobsplein 6 - 1000 Brussel
Tel.: 02/546 42 11 - fax: 02/511 21 53
Website: www.rsvz-inasti.fgov.be
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Dienst Bevolking & Burgerlijke stand
Koning Albertlaan 33
Tel.: 02/464 04 13 of 02/464 04 14

RVA
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

Schepenambt van Kinderopvang,
Families en Ouderschap
Koning Albertlaan 33

Keizerslaan 7 1000 - Brussel
Tel.: 02/515 41 11
Fax: 02/514 11 06
Website: www.rva.be
E-mail: publi@meta.fgov.be

Tel.: 02/464 04 83

KIND & GEZIN HOOFDZETEL
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
Tel.: 02/533 12 11 - info@kindengezin.be
www.kindengezin.be

RVA BRUSSEL

RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR
WERKNEMERS (RKW)

Marcel Broodthaersplein, 4 - 1060 Brussel
Tel.: 02/542 16 11
www.rva.be

Trierstraat 70 1000 - Brussel
Tel.: 02/237 21 11 - 0800/94 434 (gratis nummer)
Website: www.rkw.be of http://www.famifed.be/home
E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be

www.berchem.brussels

Verwittiging
Deze gids werd opgesteld in navolging van de wetten, besluiten, decreten, omzendbrieven en reglementen in voege op 1/12/2016.
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