
Kindje op komst? Vergeet deze 

praktische zaken niet

De eerste maanden van je zwangerschap

 Breng je werkgever ten laatste zeven weken voor de bevalling op de hoogte van je zwangerschap. 

 Ga alvast op zoek naar een crèche of naar een onthaalouder.

 Vraag eventueel al kraamhulp (voor de verzorging van je baby en voor lichte huishoudelijke taken) en 

kraamzorg (voor de medische verzorging van jou en je kindje) aan. 

Vanaf de zesde maand

 Vraag je kraamgeld, in Vlaanderen het startbedrag genoemd, aan via de online wizard. 

 Vlaanderen:  https://www.parentia.be/nl-VL/jouw-aanvraag-om-startbedrag-stap-voor-stap

 Brussel:  https://www.parentia.be/nl-BXL/jouw-aanvraag-om-kraamgeld-stap-voor-stap

 Wallonië: https://www.parentia.be/nl-WA/jouw-aanvraag-om-kraamgeld-stap-voor-stap

De laatste maanden

 Vraag je moederschapsverlof aan.

  Geef een doktersattest aan je mutualiteit. 

  Bezorg het document met inlichtingen, dat je van je mutualiteit kreeg, ingevuld terug aan hen.

Vanaf het begin, bij elk gezin.
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Na je bevalling

 Doe binnen de vijftien dagen aangifte van de geboorte van je kindje op de burgerlijke stand van je 

gemeente.

  Neem zeker je identiteitskaart mee. Wanneer de mama niet aanwezig kan zijn bij de aangifte,  

 moet de vader of de meeouder zijn of haar identiteitskaart én die van de moeder meenemen.

  Vergeet je trouwboekje niet als je getrouwd bent.

  Laat de burgerlijke stand een erkenning door de andere ouder opmaken als je niet getrouwd bent. 

  Zorg dat je het document voor de kinderbijslag en het document voor het ziekenfonds goed bewaart. 

 Plak een kleefzegel op het document ‘Bestemd voor ziekenfonds’, dat je kreeg op het gemeentehuis, 

en bezorg dit papier aan je mutualiteit. 

 Vertel de kinderopvang dat je kind geboren is. 

 Deel je werkgever het goede nieuws mee.

 Contacteer Kind & Gezin of O.N.E. als je hen nog niet gezien hebt in de kraamkliniek.

 Licht je verzekeringsmakelaar in over je gezinsuitbreiding.

 Dien een ‘Bewijs van werkhervatting’ in bij je mutualiteit als je vroeger of later begint te werken dan 

de voorziene einddatum van je moederschapsverlof. 

Vanaf het begin, bij elk gezin.
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