Dienstverlening
Kind en Gezin
Wat kunnen
wij voor jou
betekenen?

Kind en Gezin ondersteunt duizenden kinderen en jonge gezinnen in België
(Vlaanderen en Brussel). We zijn er ook voor vluchtelingengezinnen met jonge
kinderen en zwangere vrouwen. We begrijpen dat je in niet evidente, moeilijke en
onzekere omstandigheden in België terecht bent gekomen. Wij willen, samen met
onze partners, je daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.
Je kan bij Kind en Gezin terecht tijdens je zwangerschap en de eerste levensjaren
van je kind, vanaf de geboorte tot je kind naar school gaat. We wegen, meten en
vaccineren je kind en volgen de gezondheid en ontwikkeling op. We bieden een
luisterend oor en geven wetenschappelijk onderbouwd advies over onder meer:
Ouderschap
• Zwangerschap
• Voorbereiding op de geboorte, opvolging na de geboorte
• Groeipakket - extra financiële ondersteuning bij de opvoeding van je kind
• Ondersteuning bij opvoeding
• …
Gezondheid en vaccinatie van je kind
• Dagelijkse verzorging
• Vaccinaties
• Gehoortest en oogtest
• …

Ontwikkeling van je kind
• Groei: lengte, gewicht, ...
• Verstandelijke en motorische ontwikkeling
• Zindelijkheid
• Voorbereiding op de start in de kleuterschool
• ...
Voeding
• Borst- en flesvoeding
• Vaste voeding
• …

»

De dienstverlening van Kind en Gezin is gratis. Kind en Gezin maakt
deel uit van het Vlaams agentschap Opgroeien.

»

Elk regionaal team van Kind en Gezin bestaat uit professionals
(verpleegkundigen, artsen, gezinsondersteuners, sociaal werker
en psychopedagoog) met verschillende expertise om gezinnen zo
goed mogelijk te ondersteunen bij alle aspecten van het ouderschap.
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Meer info over Kind en Gezin
In dit Engelstalig filmpje stellen we
de algemene dienstverlening van
Kind en Gezin voor:
Oekraïense vertalingen
over onze dienstverlening:

Bij wie kan ik terecht?
www.kindengezin.be
Mijn lokaal team: ________________________________________
Naam: _________________________________________________
Functie: ________________________________________________
Gsm-nummer: ___________________________________________
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Het kan zijn dat je vragen of moeilijkheden hebt waarbij we graag de hulp en
ondersteuning inschakelen van onze partners. In dat geval geven we je de nodige
informatie over wie dat wel kan en verwijzen je door naar een andere dienst of
organisatie.
•
•
•
•
•
•

Huis van het Kind
CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn)
Sociaal huis
Lokaal loket kinderopvang
Lokale besturen
…
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Verantwoordelijke uitgever: Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Onze partners

