
Fatima is bijna een jaar in België. Ze werd naar hier gehaald om te huwen. 
Al snel is ze zwanger. Ze heeft geen geldige verblijfsdocumenten en geen verzekering. 

Ze spreekt nog geen Nederlands. Zij en haar man hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te 
knopen. 

Fatima weet niet waar ze terecht kan voor haar zwangerschapsopvolging. Als ze 6 maanden zwanger is, 
krijgt ze erge buikkrampen en gaat ze naar spoed in een ziekenhuis in de buurt. Gelukkig is alles in orde. 

Vanaf dan gaat ze regelmatig naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Ze schraapt hiervoor al haar centen 
bij elkaar. Wanneer ze moet bevallen, neemt ze de bus naar het ziekenhuis. Bij opname wordt duidelijk 

dat ze geen verzekering heeft. 
Fatima bevalt en verlaat 4 u later het ziekenhuis met haar zoon in haar armen. 

Met de bus gaat ze naar huis. Er is geen nazorg voorzien...

Project Origine

ECK De Kraamvogel vzw. Als Expertisecentrum Kraamzorg bouwen wij dagelijks bruggen tussen (toekomstige) 
ouders en kwalitatieve, deskundige zorg. 
Ouders (in wording) en professionelen kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning rond alle aspecten van 
zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd.  
We zetten ons voornamelijk in op het delen van onze knowhow, van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd. Dat 
doen we niet alleen in de Kraamvogel zelf, maar ook in de Huizen van het Kind in de provincie Antwerpen.  
In het professioneel werkveld zijn wij kernpartner en trekker van PANZA (Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap 
in Armoede). We houden de perinatale regierol in de Huizen van het Kind in de Stad Antwerpen.
Met ons project Origine brengen we vroedvrouwenzorg bij moeders zonder wettig verblijf. 



Sinds jaren bereiken dergelijke verhalen verschillende hulpverleners en -organisaties. Er werd besloten de 
handen in elkaar te slaan om deze situaties te verbeteren, en het Platform Zwangeren zonder Papieren 

was geboren. ECK De Kraamvogel stapte hier mee in. Uit deze samenwerking ontstond het idee voor 
Origine: kosteloze zorg aan huis voor moeder en kind na de geboorte door eerstelijnsvroedvrouwen voor 

deze moeders die het meest kwetsbaar zijn in onze maatschappij.

Voor wie is het bedoeld?

De postpartumzorg van Origine is er voor moeders die geen ziekteverzekering hebben, voor wie de aanvraag 
voor een waarborg in kader van Dringende Medische Hulpverlening werd geweigerd of nog in aanvraag 

is én die in armoede leven. Deze moeders wonen op grondgebied van Stad Antwerpen en bevallen in ZNA 
Middelheim of Jan Palfijn, GZA St-Augustinus of St-Vincentius, AZ Monica, AZ Klina of UZA.

Hoe werkt het?

• Zwangeren worden aangemeld door de Antwerpse Prenatale Steunpunten of door andere hulpverleners 
waarmee ze tijdens de zwangerschap in contact komen

• Pas bevallen moeders worden aangemeld door de materniteiten
• Origine wordt gecoördineerd door ECK De Kraamvogel: na aanmelding gaan we na welke 

eerstelijnsvroedvrouw, die met ons een samenwerkingsovereenkomst heeft, kan ingezet worden om de 
(toekomstige) moeder op te volgen

• Indien mogelijk brengt de vroedvrouw prenataal één bezoekje om kennis te maken, afspraken te maken 
en het netwerk van de moeder in kaart te brengen indien nodig

• Na de bevalling voorziet de vroedvrouw een basiszorg van 3 huisbezoeken
• Daarna wordt het professioneel netwerk ingezet (o.a. Kind&Gezin, Huizen van het Kind, Dokters van de 

Wereld,...), naast het persoonlijke netwerk van het gezin

Wat levert het op?

• Continuïteit van zorg wat zowel het gezin als de hulpverlener ten goede komt
• Een kwaliteitsvolle zorg in het prille postpartum waardoor ernstige problemen vaak vermeden worden
• Hierdoor minder heropnames in het ziekenhuis en zo een besparing van kosten voor de maatschappij
• Toeleiding naar professionele organisaties die moeder en kind verder kunnen begeleiden
• Het onder de aandacht brengen van deze gezondheidsongelijkheid die ontstaat door de levenssituatie 

waarin de moeders zich bevinden omdat we vinden dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle perinatale 
zorg

Meer informatie?

www.kraamvogel.be of saskia@kraamvogel.be
Wil je Origine steunen? Met 180 € zorgen voor een kwaliteitsvolle zorg na de geboorte voor moeder en kind door een 

eerstelijnsvroedvrouw thuis. Giften welkom op BE70 0013 1712 6725


