
كتیب المعلومات الخاص بالوالدة 



ماذا یمثل مركز الوالدة DAT ؟ 

 ممرضات أمومة مؤھالت في المنطقة 
 تعاون وثیق مع المنظمات الشریكة، مثل أطباء التولید وأمراض النساء والمستشفیات و شركات التأمین الصحي 
 ممرضة أمومة واحدة طوال فترة ما بعد الوالدة 
 في حیازة شھادة الرضاعة لمنظمة الصحة العالمیة / الیونیسیف 
 .رعایة أمومة مضمونة، ھذا یعني أنھ سیتم إحترام الساعات المتفق علیھا 
 24 ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع 
 رعایة أمومة مرنة 
    .BO المعتمدة من جمعیة المھنیین ISO/HKZ بحیازة شھادة الجودة 
 !فترة ما بعد الوالدة مریحة و ال تنسى 

رعایة ذات جودة عالیة 
نحن فخورون بمنظمتنا التي تضمن الكفاءة المھنیة، الموثوقیة و الخبرة الطویلة في مجال رعایة األمومة. موظفونا ھم على 

مھنیة، والمنظمة لدیھا كل شھادات الجودة في مجال رعایة األمومة. حیث نضمن لك أعلى  درایة و 
مستویات الجودة. 

نحن معتمدون من طرفISO/HKZ  كل سنة تتم مراقبة شروط الجودة و طریقة تنفیذھا من طرف معھد مستقل. نحن نعمل 
من ھذه الشروط. حیث یتم مراقبتھا بدقة.   مع بروتوكوالت، مبادئ توجیھیة وقواعد سلوك التي ھي جزء 

وأخیرا، فنحن معتمدون من قبل جمعیة رعایة الوالدة BO . ھذا یعني أننا على درایة بآخر التطورات في مجال رعایة 
األمومة. جمیع ممرضات األمومة التابعات لنا  مؤھالت و یتبعن تدریبات مھنیة بانتظام. وعالوة على ذلك، فالجمیع مسجلون 

في سجل نوعیة مركز المعلومات الخاص برعایة األمومة.



كیف تتم عملیة رعایة األمومة في مركز األمومة DAT ؟ 
بعد أن تتصل بنا من خالل طبیب العائلة، طبیب أمراض النساء أو مباشرة، سوف نحرص على تولي أمور الرعایة بدال عنك. 

بعد التسجیل و تأكیده، سوف یقوم منسق الرعایة التابع لنا بتحدید موعد بین األسبوع 28  و األسبوع 32 من الحمل   
للقیام بمقابلة تمھیدیة. ھذا یمكن أن یكون زیارة في المنزل أو مكالمة ھاتفیة. خالل المقابلة سوف تراجع الممرضة معك فترة 

الحمل، الوالدة و فترة ما بعد الوالدة. یمكنك التعبیر عن رغباتك و مناقشة تطلعاتك. و سوف تشرح لك كل إمكانیاتنا. باإلضافة 
إلى ذلك، فإنھا تحدد بالتشاور معك عدد ساعات الرعایة، استنادا إلى الوضع الخاص بك و الحاجة لرعایة األمومة. كما نترك 

خطة لرعایة األمومة لخالل فترة ما بعد الوالدة. وفقا لطلباتك، یقوم تخطیطنا بتوفیر ممرضة أمومة في عائلتك.  

نحن نھدف إلى أن تكون ھناك ممرضة أمومة واحدة لدیك خالل فترة ما بعد الوالدة بأكملھا. باختصار، ال توجد تغییرات في 
أسبوع ھو في األساس كثیر اإلزدحام. 

فممرضة األمومة الخاصة بك سوف تكون موجودة من البدایة إلى النھایة وھي على درایة بوضعك و أسرتك. 
و نحن نضمن العمل طیلة الساعات المتفق علیھا. یمكنك الحصول على الساعات التي تحق لك. نحن نتبع أیضا بروتوكول 

اإلستطباب الوطني )LIP(. فھي مبادئ توجیھیة وطنیة، محددة من طرف القابالت، منظمات رعایة األمومة و التأمین 
الصحي. 

تقوم ممرضة األمومة بتسجیل ساعات العمل یومیا خالل خطة رعایة األمومة. في نھایة فترة األمومة، علیك أن توقع على 
الجداول الزمنیة للموافقة علیھا. على أساس ھذه الساعات سوف تتلقى منا أو من شركة تأمینك الصحي فاتورة  تحتوي على 

المساھمة الشخصیة القانونیة. وفقا للتأمین الصحي الخاص بك، تتحصل على سداد كامل أو جزئي للمساھمة الشخصیة. 
كل ما تراه أو تسمعھ ممرضة األمومة أثناء ممارسة وظیفتھا أثناء فترة األمومة الخاصة بك، یخضع للسریة. نطبق سیاسة 

الخصوصیة التي بإمكانك أن تطلبھا مجانا. لمصلحة ممرضات األمومة لدینا، نحن مضطرون لالمتثال لقانون الصحة و 
السالمة. ھذه القواعد تضمن أن ممرضة األمومة یمكن أن تقوم بعملھا بأمان. و منسق الرعایة سوف یخبركم عن المزید خالل 

المقابلة التمھیدیة. یمكن إیجاد قواعد قانون الصحة و السالمة المھنیة في خطة رعایة األمومة. إذا كان لدیك شكوى حول 
ممرضة رعایة األمومة أو كیفیة القیام بعملھا، فیمكنك االتصال بمنسق الرعایة. حیث یحاول إیجاد حل معك. 

كما یمكنك االتصال بلجنة الشكاوى المستقلة التابعة ل BO )منظمة الرعایة بعد الوالدة( و التي تنتمي إلى مركز األمومة 
DAT بإمكانك طلب إجراءات تقدیم الشكاوى لدینا. ھنا یتم التوضیح بالتفصیل عن كیفیة التعامل مع أي شكاوى حول خدماتنا. 

في إطار العمل الصحي، یمكن لممرضة األمومة إرتداء قفازات عند القیام ببعض اإلجراءات. ھذا لحمایتك، حمایة أسرتك و 
نفسھا. 



ما ھي أنواع رعایة األمومة التي یقدمھا مركز األمومة DAT؟ 
نحن نقدم رعایة أمومة مرنة ھذه رعایة تناسب وضعك العائلي و احتیاجاتك. فمن الممكن تحدید مواعید مع ممرضة األمومة 

بشأن توزیع الساعات المتاحة خالل فترة ما بعد الوالدة. یتم تحدید عدد الساعات التي سیتم تعیینھا من قبل بروتوكول 
 .)LIP( االستطباب الوطني

و خالل فترة ما بعد الوالدة، تقوم القابلة عند الحاجة بتعدیل عدد الساعات الالزمة بالتشاور مع ممرضة األمومة. و یمتد 
الخیار من 3 ساعات في الیوم حتى الرعایة الداخلیة الكاملة، و یمكن وصفھا كالتالي: 

أ( رعایة أمومة المنطقة. 3 ساعات یومیا 

-

-

ـ

ـ

ھذا النوع من الرعایة یشمل ما یلي: 
الطفل   رعایة األم و 

 توفیر المعلومات و المشورة  
االتصال بالطبیب أو القابلة  التنظیف 

الیومي للمرافق الصحیة 

ب( رعایة األمومة الداخلیة؛ 45 أو 49 ساعة 
ھذا النوع من الرعایة یشمل ما یلي: 

-

ـ

-

ـ

ـ

-

الطفل   رعایة األم و 
القابلة   االتصال بالطبیب أو 

 توفیر المعلومات و المشورة  
الجدول الزمني الیومي لتغذیة طفلك  
العنایة بأفراد األسرة اآلخرین  أداء 

األعمال المنزلیة الخفیفة 

ج( أي جمع بین أ و ب ممكن 

د( المساعدة في الوالدة في المنزل 
ھذا النوع من الرعایة یشمل ما یلي: 

-

-

-

-

-

ـ

-

-

-

-

 إعداد لوازم قبل الوالدة 
 تقدیم المساعدة لممرضة األمومة عند الضرورة 

من االسترخاء   المساھمة في جو 
 مساعدة ممرضة األمومة في وضع طفلك على الثدي للمرة األولى  

القابلة  مساعدة الطبیب أو 
 رعایة و مراقبة األم و الطفل حتى بعد حوالي ساعتین من الوالدة  

إعداد غرفة الرضیع 
 التأكد من درجة حرارة الغرفة 

مھد الرضیع   إعداد سریر أو 
 تدفيء مالبس الرضیع 

ه( تقدیم المساعدة في الوالدة في حالة الوالدة المستوصفیة 
في بعض المناطق یمكن لممرضة األمومة، إذا رغبت في ذلك، أن ترافقك أثناء القیام بوالدة مستوصفیة في المستشفى. تحقق 

من ذلك مع منسق الرعایة. 
یتم خصم الساعات التي بقیت فیھا في المستشفى ألسباب طبیة من ساعات رعایة األمومة في المنزل. 



في كل أشكال رعایة األمومة تقوم ممرضة األمومة یومیا بحفظ تقریر عن األم و الطفل في ملف رعایة األمومة، والذي 
یستخدم أیضا من قبل الطبیب أو القابلة. یمكن استخدام المعلومات الواردة في ھذا التقریر في نھایة فترة العنایة بعد الوالدة 

إلعالم ممرضة المكتب اإلستشاري الخاص باألطفال )consultatiebureau( یبقى ملف رعایة األمومة ھذا لدیك. 

حول الیوم الخامس من فترة ما بعد الوالدة تتم عملیة وخز الكعب وفحص السمع  على طفلك. یختلف تنفیذ ھذه العملیة حسب 
المنطقة. تتم عملیة وخز كعب و فحص السمع من طرف موظف في منظمة الرعایة المنزلیة ))thuiszorg، أو )GGD( أو 

القابلة. 
سوف یقوم منسق الرعایة التابع لنا بإبالغكم عن المزید حول ھذا الموضوع. إذا كان طفلك ال یزال في المستشفى، فسیتم تنفیذ 

وخز الكعب و فحص السمع ھناك. 

نصیحة للتجھیزات الالزمة لفترة ما بعد الوالدة 

أشیاء الزمة خالل فترة ما بعد الوالدة: 
یجب أن یكون السریر ال یقل عن 70 سم ارتفاع، حیث یتم قیاسھ من الجانب العلوي للمرتبة. 

یمكن إقتراض رافعي سریر لدینا مجانا 

 میزان حرارة رقمي 
 )2 مضخات صابون سائل )حمام و مطبخ 
 دلو بدواسة و أكیاس حمام 
 دلو لملء حوض االستحمام 
 زجاجة ذات عنق واسع أو كوب قیاس 
 1 لفة من ورق التوالیت 
 مالبس داخلیة كافیة، مالبس نوم و أغطیة فراش لألم الجدیدة 

تجھیزات فترة ما بعد الوالدة 
 2 علب من الحفاضات الصحیة 
 2 علب من حفاضات ما بعد الوالدة 
 1 علبة من القطن 
 16/6 2 علب من الشاش المعقم 
 ٪70 1 زجاجة من الكحول 
Leukopor 1 لفة
 مشبك السرة 
)celstofmatjes (10  كمادات إمتصاص
 غطاء فراش 
 مرتبة خاصة لما بعد الوالدة 

من المستحسن شراء لوازم ما بعد الوالدة خالل األسبوع 35 من الحمل  .تقدم العدید من شركات التأمین ھذه اللوازم مجانا. 
تحقق من ذلك مع شركة تأمینك الصحي. 

أدوات إضافیة الزمة للوالدة في المنزل: 
 )وعاء للتبول بالفراش )یمكن إقتراضھ مجانا لدینا 
 1 طشت بالستیك 
 2دلو بأكیاس قمامة
 إضاءة إضافیة في غرفة األم 

الطفل وكیھا قبل استخدامھا.  یجب غسل جمیع أغطیة األم و 
ال یجب إستخدام الملینات الصناعیة لغسل مالبس الطفل، وذلك إجتنابا للحساسیة. 



مكان الوالدة 
یمكن أن تتم الوالدة في المنزل أو في المستشفى. والدة المنزل تجري تحت إشراف قابلة، بمساعدة ممرضة األمومة. الوالدة 

نقلھا" إلى المستشفى.  المستوصفیة ھي في الواقع "والدة في المنزل تم 
عند الوالدة في المستشفى ألسباب طبیة، تتم الوالدة عن طریق طبیب نسائي، بمساعدة ممرضة من المستشفى. تنطبق األسباب 

على ما یرام، یمكنك قضاء فترة ما بعد الوالدة في المنزل.  الطبیة على الوالدة وإذا كان كل شيء 

حتى مع وجود أسباب طبیة فمن الضروري ترتیب رعایة ما بعد الوالدة. و من الممكن أیضا تلقي الرعایة عندما یكون الطفل  
قد نام في الحاضنة. ھذا رقم ثابت للساعات تم تحدیده من قبل التأمین الصحي. یختلف عدد الساعات و التعویضات الخاصة بھا 

على حسب شركة التأمین. یرجى التحقق مع شركة التأمین الخاصة بك. 
عند االنتھاء من فحص الحمل من قبل طبیب أمراض النساء و تقوم بالوالدة على أسس طبیة، فمن المھم أن تقوم بإخبار قابلتك 

و ذلك فیما یخص اإلشراف الطبي أثناء فترة ما بعد الوالدة في المنزل. 

ما الذي یجب عملھ عند إبتداء الوالدة؟ 
في حالة الوالدة في المنزل: 

في الوقت المناسب للمساعدة في الوالدة.  إنھ من الجید أن تلجأ لنا 
تحدد القابلة الوقت الذي یجب فیھ إحضار ممرضة األمومة وتتصل بنا ھاتفیا لتبلغنا. ثم نحرص بعد ذلك على أن تكون ھناك 

ممرضة أمومة للمساعدة في الوالدة في غضون 45 دقیقة. 
عندما یتحتم علیك الذھاب إلى المستشفى بشكل غیر متوقع أثناء الوالدة في المنزل، تقوم ممرضة األمومة بتنظیف كل شيء. 

في حالة الوالدة في المستشفى 
من المستحسن اإلتصال بنا ھاتفیا )بین 7 صباحا  حتي 10 مساء( عندما یولد طفلك، حتى لو كنت غیر متأكد ما اذا كان 

یمكنك العودة إلى المنزل. بحیث یمكننا تعدیل خطة الرعایة الخاصة بنا حتى تالئم وضعكم. 



)vluchtkoffertje( الحقیبة الخاصة
 من المھم أن تكون لدیك حقیبة خاصة )vluchtkoffertje( سواء كنت ترید الوالدة في المنزل أو تفضل الذھاب إلى 

في متناول یدك إذا كنت مع ذلك ملزما للذھاب إلى المستشفى  المستشفى للوالدة  .فمن المفید و الضروري أن یكون كل شيء 
للوالدة. تأكد من تحضیر ھذه الحقیبة خالل األسبوع 35 من الحمل كحد أقصى! 

حتى لو قمت بالوالدة في المنزل، فإنھ یمكن أن تقوم القابلة بإرسالك إلى المستشفى على وجھ السرعة. تحقق في ما یلي من 
اللوازم التي ستضعھا في حقیبتك: 

لألم: للرضیع: 
 2مجموعات من المالبس    ● بطاقة التأمین الصحي 
 بطاقة فصیلة الدم ● )(rompertje ثوب فضفاض لألطفال 
 سترة   ● أوراق القابلة 
 2 أغطیة رأس  ● مالبس سھلة للنوم 
 بطانیة      ● مالبس داخلیة 
 ماكسي كوزي   ● جوارب دافئة وصنادل/نعال 

● برنس حمام 
● مالبس 

● أدوات نظافة 
● ھاتف محمول مع شاحن 
● كامیرا / كامیرات فیدیو 



نصیحة لتجھیزات الرضیع 
فیما یلي إقتراح لألشیاء التي یجب أن تكون لدیك في المنزل للرضیع. 

 یرجى االتصال إذا كان لدیك أسئلة حول ھذه المستلزمات. 

 )سریر أو مھد )سریر 6 ... 7 سم 
 منضدة مع مخدة تغییر المالبس 
 4 غالف مخدات أو مناشف 
 tummy-tub حمام + رافع، وربما 
 )دلو للحفاضات أو دلو بأكیاس قمامة )في حالة إستخدام حفاظات االطفال 
)moltonmatrasbeschermer( حامیة مرتبة
 3 لحافات فوقیة 
 3 لحافات تحتیة 
 1 بطانیة مطویة 
 50/56 6 ثوب فضفاض لألطفال مقاس 
 4 مجموعات من المالبس 
 سترة و غطاء رأس 
 حفاظات اطفال أو  24 حفاظات ممتصة للماء 
 منادیل لتنظیف األرداف 
 )دون خیاطة و بغطاء آمن(  )kruikje( 2 وعاء ماء ساخن 
 مرھم لألرداف، ھالم تطھیر خالي من الصابون 
 زیت حمام طبي أو للعنایة 
 )میزان حرارة رقمي )لیس میزان حرارة األذن 
 9 إلى 12 حفاضات ممتصة للماء 
 6 منادیل ممتصة للماء 
 10 إلى 12 منادیل لتنظیف اللعاب 
 مشط و فرشاة 
)babycape(3  كاب للرضع
 علبة فازلین 

للرضاعة اإلصطناعیة 
 2 زجاجات مع حلمات مطاطیة 
 فرشاة للزجاجة 



نصائح لفترة ما بعد الوالدة 

ترتیب السریر
مبدئیا، فإن ممرضة األمومة ترتب السریر بشكل صحیح. 

ترتیب السریر یكون من جھة القدم.  
 hittepit و المخدة الساخنة المسماة stootkussen حذاري ! یمنع منعا باتا إستخدام المخدة المسماة

سوف تقوم ممرضة األمومة على قدر اإلمكان بإجابة أسئلتك حول رعایة و تطور طفلك. حیث تساعدكم في رعایة و تغذیة 
طفلكم حتى تصبح األمور العائلیة عادیة من جدید. 

وفیما یلي بعض التذكیرات في حالة غیاب ممرضة األمومة: 

البكاء: 
قد تساعدك النصائح التالیة عند بكاء طفلك: 

 تغییر الحفاضات - 
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

 التأكد من درجة الحرارة  
مسك الرضیع و عناقھ  

إطعام الطفل 
 تركھ یتجشأ 

 التكلم بھدوء و النظر إلیھ  
وضعھ على الصدر العاري  

ضمان جو ھادئ 

المغص 
إنھ أمر مزعج للغایة إذا كان طفلك یعاني من المغص. ھناك بعض األمور التي یمكنك القیام بھا للحد من مخاطر المغص أو 

-
لتخفیف األلم. 

  عند تحضیر الزجاجة، ال تقم بھزھا بل حركھا. ھذا سوف یمنع الھواء من الدخول إلى الطعام. 
 من األحسن أن یكون طفلك في وضعیة وقوف أثناء الرضاعة، قم كذلك بفرك ظھره. -
ـ
ـ
ـ
ـ

 قطعة قماش دافئة على بطنھ/بطنھا تصنع أحیانا المعجزات. 
 تأكد من أن طفلك ال یلتھم الھواء وقت الشرب، وذلك بالوجود الدائم للحلیب في الحلمة المطاطیة أثناء إعطاء الزجاجة.  

یمكنك أن تحمل طفلك على بطنھ/بطنھا على ذراعیك/یدیك. 
استحمام دافيء غالبا ما یكون لھ تأثیر مھدئ.   القیام بوضع طفلك في حوض 

درجة الحرارة
تتم عملیة أخذ درجة حرارة طفلك وفقا لتعلیمات ممرضة األمومة.  

یجب أن تكون درجة الحرارة بین 5C،36 و5C،37. یجب إتخاذ تدابیر مناسبة في حالة درجة حرارة منخفضة جدا أو 
مرتفعة جدا. 

اإلعتناء باألظافر
ال یمكن تقلیم أظافر الطفل بعد، ألن األظافر ال تزال عالقة على الجلد، الشيء الذي یجعلك تقطع األصابع بسھولة. لكن 

بإمكانك أن تبردھم بمبرد كرتوني. من األفضل أن تقوم بذلك باتباع جھة واحدة، و ذلك للوقایة من األضرار التي یمكن أن 
تلحق باألظافر. 

الرضاعة الطبیعیة
م إال عند اإلتفاق على ذلك.  یجب غسل الیدین جیدا قبل الشروع في عملیة الرضاعة. الغذاء التكمیلي ال یقّد

في البدایة ینصح أن تترك طفلك یرضع من كال الثدیین. ھذا یسمح بتكثیف الحلیب. یمكن االطالع على المزید من المعلومات 
على العنوان التالي: 



 )Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN

رقم الھاتف 636 576 - 0343
 www.vbn.borstvoeding.nl

 La leche League

 رقم الھاتف 189 413 - 0111
www.lalecheleague.nl

إختصاصي الرضاعة 
لدینا إختصاصیة في الرضاعة. یمكن لھا أن توفر كل الدعم المطلوب في مجال الرضاعة الطبیعیة. قبل، أثناء و بعد الحمل. 

لدیھا مواعید إستقبال/إتصال ھاتفي یومیة مجانیة. 

الرضاعة الصناعیة
یتم تحضیر الحلیب في زجاجة 

الحلیب المتبقى.  یجب رمي 
یجب تسجیل كمیة األكل في ملف رعایة األمومة. 

.

ملء وعاء الماء الساخن 
یجب إعادة ملء وعاء الماء الساخن من جدید كل 4 ساعات. 

ملء الوعاء جیدا بالماء المغلى 
تجفیف الوعاء.  غلق الغطاء الكابس جیدا و 

أترك الوعاء یتدحرج من سطح المطبخ و تحقق من عدم وجود تسرب للمیاه  .ضع الوعاء في الغالف الخاص بھ، الغطاء 
الكابس إلى األسفل. ضع الوعاء بین بطانیتین مع ترك الغطاء الكابس إلى األسفل، على مقربة طول الید من الطفل. 

تنظیف الرضیع
قم بتنظیف البراز في منطقة الحفاض بمنادیل تنظیف. 

أفرك األرداف بمرھم خاص للرضع. 
 . وضع حفاض جدید )غیر ضیق و كذلك غیر فضفاض(

قم بتسجیل كمیة الحفاضات المستعملة. 
ضع الحفاضات القطنیة التي تحتوي على البراز في دلو من الماء البارد. 



 DAT منطقة عمل مركز االمومة

Roosendaal, Breda,  نحن نقدم خدمات رعایة األمومة في جمیع أنحاء جنوب غرب ھولندا و لنا مكاتب في
Barendrecht, Spijkenisse, Puttershoek, Geervliet, Vlissingen, Middelburg و Sommelsdijk. ألننا 

نعمل مع عدة مكاتب، تبقى مناطقنا صغیرة، و ممرضة األمومة تأتي من نفس المنطقة التي تقطن بھا. بھذه الطریقة، أنت 
لست مجرد رقم لدینا! 

معلومات یمكنك اإلتصال بنا   إذا كان لدیك أسئلة أو غموض حول مسألة ما، أو لطلب 
خالل ساعات العمل. ھذا یمكن أن یكون عن طریق البرید أو الھاتف أو البرید اإللكتروني، أو یمكنك ان تأتي بطبیعة الحال 

إلى واحد من فروعنا. موظفونا في خدمتكم! 
إذا كان لدیك شك حول مسائل طبیة یمكنك االتصال بطبیب العائلة أو بالقابلة. في جمیع الحاالت األخرى یمكنك دائما 

اإلتصال برقم مركز األمومة DAT بمنطقتك، ھذا الرقم مخصص لھذه المسائل على مدار24 ساعة.  

 Midden- en West-Brabant
  Drechtsteden 

 0165 - 34 13 34 
0180 - 69 00 06

0181 - 64 51 00  Voorne-Putten / Goeree-Overflakkee 

0118 - 44 19 40  Zeeland / Schouwen-Duiveland 

0115 - 53 15 72                 Zeeuws-Vlaanderen

Middelburg

Spijkenisse
Geervliet

Puttershoek

Breda

Etten-Leur

Roosendaal

Bergen op Zoom

Barendrecht

Vlissingen

Goes

Sommelsdijk
Renesse

Zierikzee

Dordrecht

Terneuzen
Hulst



بالطبع یمكنك زیارتنا! 
 West-Brabant مكان الزیارة في  

Kraamcentrum DAT  
Roemer Visscherlaan 15-17  

4707 BX Roosendaal  
0165-34 13 34

 Bravis Ziekenhuis Roosendaal  
Zorgpoort ingang 2  

Boerhaavelaan 25

 4708 AE Roosendaal

 0165-39 68 51

 :Voorne-Putten مكان الزیارة في  
Kraamcentrum DAT Voorne-Putten  

Kerkstraat 18

 3211 AS Geervliet

 0181-64 51 00

 Steunpunt Spijkenisse  
Noordeinde 20

 3201 AL Spijkenisse  
0181-69 97 65

 :Drechtsteden مكان الزیارة في  
Kraamcentrum DAT Drechtsteden  

Avenue Carnisse 245

 2993 ME Barendrecht

 0180-69 00 06

  المقر الرئیسي & العنوان البریدي  
Kraamcentrum DAT  Roemer 

Visscherlaan 15 – 17  4707 

BX Roosendaal

 Bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

13 34 - 0165 ھاتف: 34 

39 34 - 0165 فاكس: 45 

 info@kraamcentrumdat.nl  
www.kraamcentrumDAT.nl

 :Zeeland مكان الزیارة في  
Kraamcentrum DAT Zeeland  

Paul Krugerstraat 76

 4381 WH Vlissingen

 0118-44 19 40

 Kraamcentrum DAT Zeeland  
Schenge 4

 4335 XS Middelburg

 0118-44 19 40

 Goeree-Overflakkee مكان الزیارة في  
Kraamcentrum DAT

 Langeweg 29

 3245 KE Sommelsdijk

 0187-47 70 70

 :Hoeksche Waard مكان الزیارة في  
Kraamcentrum DAT Hoeksche Waard  

Laning 10e

 3297 TB Puttershoek

 078 – 676 06 76

 :Midden-Brabant مكان الزیارة في  
Dit Winkeltje

 Torenstraat 7b

 4811 XV Breda

076-515 47 23

 €1
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