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Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 

www.kindengezin.be  

E-mailen kan via de contactpagina op onze website 

 

Hamile misiniz? 

 
 

 

Dit is de vertaling Turks van ‘Prenatale steunpunt’ en bevat identiek 

dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel 

verspreid worden met de originele brontekst ‘Prenatale steunpunt’. 

 



Kind & Gezin, uzman hizmet anlayışı sayesinde, yakın bir gelecekte bebeği 

doğacak olan anne ve babalara Kind & Gezin (Çocuk ve Aile Kurumu), yakın bir 

gelecekte çocuğu doğacak olan ebeveynlere önemli bilgiler vermektedir. Sizinle 

işbirliği yaparak, her çocuğun geleceğinin güvence altına alınması için 

uğraşmaktayız.  

www.kindengezin.be Web sitesinde daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  

Kind & Gezin, bunun yanında, uzman hizmet anlayışı sayesinde, yakın bir 

gelecekte bebeği doğacak olan anne ve babalara, hastane ve sağlık kuruluşları 

ile yaşayabilecekleri olası şahsi, idari ve mali problemlerde yardımcı olmayı 

hedeflemektedir. 

Çalışma Prensibimiz  

Kind & Gezin, yardım başvurusu talebinden çekinen ebeveynlere de yardımcı 

olmaya çalışmaktadır. Hamilelik döneminizde ücretsiz ev ziyaretlerinde 

bulunarak, size çeşitli tavsiyelerde bulunmaktayız. Sizinle gerçekleştireceğimiz 

ilk görüşmemiz sırasında Kind & Gezin'in danışmanlık programının, hangi ihtiyaç 

ve gereksinimleri karşılayabileceğini değerlendirmekteyiz.  

Böylece hamilelik döneminde hangi konularda desteğe ihtiyacınız varsa, biz de o 

konulara yoğunlaşarak size refakat etmekteyiz. 

Söz konusu tıbbi destek ve hizmetler size, gönüllü kişiler tarafından 

verilmektedir. Bir sonraki aşamada, içinde bulunduğunuz durumu değerlendirme 

konusunda uzman olan bölgesel bir sağlık çalışanı veya bir hekim size, 

tavsiyeleriyle destek vermeye devam edecektir. Bu konuda aileye yardımcı olan 

bir uzmana da başvurabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

Tıbbi hizmet ve hamilelik destek programı ile ilgili aşağıda bir örnek 

sunulmuştur: 

 Kabul 

 Hamileliğin 8. haftasında evinize yapacağımız bir ziyaret 

 Hamileliğin 12. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 16. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 20. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 24. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 28. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 32. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Hamileliğin 36. haftasında verebileceğimiz tıbbi danışmanlık hizmeti 

 Doğumdan yaklaşık 6 hafta sonra verebileceğimiz tıbbi danışmanlık 

hizmeti 

Sizlere sunduğumuz tıbbi danışmanlık hizmeti, herkesin ihtiyacına göre özeldir. 

Bu hizmetlerin kapsamı, duruma göre, daraltılabilir veya bunun tam aksine 

genişletilebilir. 

Bebek Ekografisi ve doğum ile ilgili bir takım (ek) tıbbi hizmetler için konusunda 

uzman olan diğer sağlık çalışanlarına yönlendirilirsiniz. 

Doğum öncesi tıbbi hizmet verilemeyen durumlarda, ihtiyacınıza uygun olarak, 

bölgesel sağlık personelinin (ve gerekirse aileye yardımcı olan uzmanın) ev 

ziyaretleri aracılığıyla size refakat edilecektir. 

http://www.kindengezin.be/

