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Geboorteaangifte in het Catharina 

Ziekenhuis

Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! Om 
het u gemakkelijk te maken, biedt het Catharina Ziekenhuis 
samen met de gemeente Eindhoven de mogelijkheid om de 
geboorteaangifte van uw baby in het ziekenhuis te doen. 
 
Geboorteaangifte in het ziekenhuis
Het is wettelijk verplicht om de baby na de geboorte aan te geven bij 
de gemeente waar hij of zij is geboren. Op de afdeling Gynaecologie & 
Verloskunde van het Catharina Ziekenhuis is daarvoor drie ochtenden 
per week een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
Eindhoven aanwezig. Als de moeder nog in het ziekenhuis verblijft, 
wordt de geboorteaangifte in de familiekamer of aan bed gedaan. De 
moeder kan daardoor ook bij de aangifte aanwezig zijn.
 
Als u op dat moment al naar huis bent, dan kunt u de volgende dag 
naar het ziekenhuis terugkomen voor de geboorteaangifte. Dat is vaak 
makkelijker dan dat u hiervoor naar het Stadskantoor van de gemeente 
Eindhoven gaat.
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Wanneer moet u geboorteaangifte doen? 
De geboorte van uw kind moet u binnen drie dagen na de geboortedag 
aangeven bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 
Voor kinderen die geboren zijn op zondag, maandag, dinsdag en 
woensdag heeft u - na de dag van bevalling - drie werkdagen om 
aangifte te doen.
 
Voor kinderen die geboren zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag heeft 
u - na de dag van bevalling - twee werkdagen om aangifte te doen.
 

Geboortedag: Laatste aangiftedag:

Maandag Donderdag

Dinsdag Vrijdag

Woensdag Maandag

Donderdag Maandag

Vrijdag Dinsdag

Zaterdag Dinsdag

Zondag Woensdag

 
Openingstijden geboorteloket
De ambtenaar van de burgerlijke stand is maandag, woensdag en vrijdag 
in de ochtend aanwezig op de afdeling Gynaecologie & Verloskunde. 
Deze ambtenaar kan u ook meer vertellen over bijvoorbeeld gezag en 
afstamming. 
 
Vraag de verloskundige of verpleegkundige om een afspraak voor u te 
maken.
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Zorgverzekering voor uw kind
 
Mijn kindje is toch vanzelf meeverzekerd?
Nee, meld uw kindje daarom altijd aan voor een 
zorgverzekering. Volgens de Nederlandse wet is elke inwoner verplicht 
om een zorgverzekering te hebben.
 
Snel aanmelden bij zorgverzekeraar
Meld uw kind binnen vier maanden na de geboorte aan bij een 
zorgverzekeraar. Zo voorkomt u dat u zelf moet betalen voor medische 
kosten.
 
Kosten
Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie. Het kost u dus 
niets extra. U mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar u uw kindje wilt 
verzekeren. Dit kan bij uw eigen zorgverzekeraar of bij een andere.
 
Meer informatie: 0800 64 64 6444 (op werkdagen tussen 09.00 en 
17.00 uur) of www.zorgverzekeringslijn.nl.
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Uw afspraak bij het geboorteloket
 
Beste ouder(s),
 
U hebt ervoor gekozen de geboorteaangifte in het Catharina Ziekenhuis 
te doen. De afspraak staat gepland op: 
 
Datum: ................................................ Tijdstip: ......................................
 
Als u op die dag nog in het ziekenhuis bent, vindt de geboorteaangifte 
plaats in de familiekamer van de afdeling Gynaecologie & Verloskunde 
of de ambtenaar komt bij u op de kamer. Bent u op bovenvermelde dag 
en tijd niet meer in het ziekenhuis, dan meldt degene die de baby komt 
aangeven zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de 
afdeling Gynaecologie & Verloskunde (11-west).
 
Benodigdheden voor de geboorteaangifte
•	 een geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder. 

Bevoegd om de baby aan te geven zijn: de moeder, de vader, ieder 
ander die bij de bevalling aanwezig is geweest;

•	 de erkenningsakte indien in bezit;
•	 akte van naamskeuze indien in bezit;
•	 trouwboekje, als de ouders in Nederland getrouwd zijn kan de 

ambtenaar het kindje bijschrijven in het trouwboekje indien 
gewenst.

 
Vul vooraf de volgende gegevens in:
 
Voornaam/voornamen van de baby: ........................................................
Achternaam van de baby: ........................................................................
Dochter					⃝					Zoon						⃝		
Geboortedatum: .......................................................................................
Geboortetijd: ............................................................................................
De bevalling is gedaan door: ....................................................................
 
Als u nog vragen hebt, stel ze dan gerust.
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


