Informatie voor aanstaande
ouders

Slingeland Ziekenhuis

Patiënteninformatie

i

Verloskunde

Proficiat met je zwangerschap!
Nu je zwanger bent, sta je onder de controle bij een verloskundige. De
verloskundige zorg in de regio is samengebracht in een verloskundig
samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heet VSV de Slinge. In VSV de Slinge werken verloskundigen, gynaecologen en kraamzorgorganisaties nauw samen. VSV de Slinge is erop gericht om jou de
zorg te geven die je nodig hebt tijdens en na je zwangerschap en tijdens de geboorte. Die zorg krijg je van je verloskundige als dat kan en
van een gynaecoloog of klinisch verloskundige als dat nodig is.
Zorgpad
Of je onder controle bent bij een verloskundige in een verloskundigenpraktijk of bij een verloskundige in het Slingeland Ziekenhuis, hangt af
van je gezondheid en van het verloop van een eventuele eerdere
zwangerschap of bevalling. Na je eerste intake bij de verloskundige,
bespreekt de verloskundige jouw situatie altijd met een gynaecoloog
en een klinisch verloskundige. In dit overleg wordt besloten of de controles plaatsvinden bij de verloskundige in de verloskundigenpraktijk
of bij de gynaecoloog of klinisch verloskundige in het ziekenhuis.
Een overzicht van de controles zie je in het overzicht achterin deze folder.
ZwApp
Alle informatie die voor zwangeren van belang is, is
te vinden in een speciale app, genaamd de ZwApp.
Afhankelijk van de informatie die je invult bij het
aanmelden, zie je het zorgpad dat voor jou geldt en
ontvang je ook de informatie voor jouw zwangerschap op maat.
Je kunt de ZwApp (van VSV de Slinge) op je telefoon of tablet downloaden via de App Store (IOS)
of Google Play Store (Android).

Contact opnemen
In een aantal situaties is het belangrijk contact op te nemen met de
verloskundige. Deze situaties zijn hieronder beschreven.
Vaginaal bloedverlies
Heb je vaginaal bloedverlies? Bewaar je slipje of inlegkruisje en bel
voor overleg met je verloskundige zorgverlener.
Hoofdpijn, sterretjes zien, braken, pijn in bovenbuik of bovenrug
Ben je meer dan 20 weken zwanger en heb je last van één of meer
van deze klachten: hoofdpijn, sterretjes zien, braken, gevoel van
strakke band om hoofd of bovenbuik, pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen, plotseling vocht vasthouden in het gezicht,
de handen of voeten? Neem dan contact op met je verloskundige
zorgverlener.
Minder bewegingen van je kind dan anders
Ben je 26 of meer weken zwanger en voel je je kind minder bewegen dan je gewend bent? Bel dan met je verloskundige zorgverlener.
Nog geen 37 weken zwanger en buikpijn/rugpijn die komt en gaat
Ben je nog geen 37 weken zwanger en heb je buikpijn of rugpijn
die met een bepaalde regelmaat komt en gaat? Neem dan contact
op met je verloskundige zorgverlener.
Verlies van vruchtwater
Wanneer de vliezen breken, merk je dat je opeens vaginaal vocht
verliest. Het kan een plons vocht zijn, maar je kan ook kleine beetjes vocht verliezen. Vaak is vruchtwater helder en kleurloos. Neem
contact op met je zorgverlener zoals met je is afgesproken.
Soms is het vruchtwater niet helder en kleurloos, maar heeft het
een gele, groene of bruine kleur. Probeer het vruchtwater op te
vangen en bewaar het. Neem direct contact op met je zorgverlener
als het vruchtwater niet helder en niet kleurloos is.

Tijdens de zwangerschap
Tijdens je zwangerschap moet je een aantal dingen regelen. Ook kun
je deelnemen aan een bepaalde cursussen. Hieronder hebben wij een
aantal aandachtspunten voor je op een rij gezet.
Vergoeding kosten
Verloskundige zorg wordt grotendeels betaald vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering. Wij raden je aan de voorwaarden van je
verzekering door te lezen of contact op te nemen met je zorgverzekeraar over de vergoeding van eventuele onderzoeken in de zwangerschap, het aantal uren kraamhulp en of je een eigen bijdrage dient te
betalen.
Moeders voor Moeders
Uit de urine van zwangere vrouwen kunnen bepaalde hormonen worden verkregen. Daarmee kunnen vrouwen die ongewenst kinderloos
zijn worden behandeld. Wij bevelen deelname aan deze actie aan.
Vóór de 11e week van de zwangerschap kun je je hiervoor opgeven bij
Moeders voor Moeders. Folders van Moeders voor Moeders vind je in
de wachtruimte van de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde, bij de
verloskundigenpraktijk of op www.moedersvoormoeders.nl.
Erkenning
Een kind dat niet binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap
geboren wordt, kan worden erkend. Hiermee wordt het vaderschap of
meemoederschap officieel vastgelegd. Dit kan alleen met schriftelijke
toestemming van de moeder.
Er zijn drie momenten waarop je kunt erkennen:
Tijdens de zwangerschap
Bij de geboorteaangifte
Na de geboorteaangifte
Je kunt de erkenning het beste tijdens de zwangerschap regelen. Dit
heet een 'erkenning ongeboren vrucht'. Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind

Kraamzorg
Je dient zelf contact op te nemen met een kraamzorginstelling zodat je
kraamzorg krijgt na de bevalling. Achterin deze folder vind je een
overzicht van kraamzorginstellingen. Vraag bij je zorgverzekeraar na
met welke kraamzorginstellingen zij een contract hebben. Het is belangrijk dat je je vóór de 4e maand van je zwangerschap aanmeldt
voor kraamzorg.
Zwangerschapscursus
Wij raden je aan ter voorbereiding op de bevalling een cursus voor lichamelijke beweging (zwangerFit, zwemmen, zwangerschapsyoga,
haptonomie of hypnobirthing) te volgen. Informatie hierover staat in
de ZwApp, op de website van VSV de Slinge en in je eigen verloskundigenpraktijk.
Voorlichtingsavond
Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur geven wij
een voorlichtingsavond voor zwangeren en hun partners. Tijdens deze
voorlichtingsavond krijg je uitleg over het verloop van de bevalling, zoals het thuis of in het ziekenhuis kan gaan. Wij raden je aan deze bijeenkomst bij te wonen voordat je 33 weken zwanger bent. Aanmelden
kan via secretariaatb2@slingeland.nl. Meer informatie over de voorlichtingsavond vind je op het Kenniscentrum Verloskunde: https://verloskunde.slingeland.nl
Borstvoedingscursus
Tijdens je zwangerschap spreekt je verloskundige of de verloskundige
uit het ziekenhuis met je over de keuze voor borst- of flesvoeding. Via
je verloskundige kun je informatie krijgen over diverse borstvoedingscursussen.

Afspraak lactatiekundige
Je kunt een persoonlijke afspraak maken met een lactatiekundige van
het Slingeland Ziekenhuis of bij de verloskundigenpraktijk op het lactatiekundige spreekuur wanneer je:
vragen hebt over borstvoeding;
twijfelt tussen het geven van borst- of flesvoeding;
negatieve ervaringen hebt met borstvoeding;
vragen hebt over medicijngebruik bij borstvoeding;
na de bevalling problemen hebt met het geven van borstvoeding.
Wanneer je in het ziekenhuis ligt, kan de lactatiekundige bij je langskomen. De verpleegkundige kan aangeven wanneer zij op de kraamafdeling aanwezig is.
De kosten voor een afspraak met de lactatiekundige worden vaak vergoed door je zorgverzekeraar. Het is raadzaam hier vóóraf bij je zorgverzekeraar naar te informeren. Meer informatie over de lactatiekundige kun je lezen in de ZwApp of verkrijgen via je verloskundige.
Het begin van de bevalling
Het tijdstip van de bevalling is niet te voorspellen. De meeste zwangeren bevallen tussen de 37e en 42e week van de zwangerschap. Minder
dan 5 procent bevalt op de dag dat zij is uitgerekend. De bevalling
kondigt zich meestal aan door regelmatige weeën (pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder) die een minuut duren of door het breken
van de vliezen. Je krijgt persoonlijk mondelinge uitleg aan het einde
van de zwangerschap wanneer je contact moet opnemen als de bevalling begonnen is. Ook kun je de ‘belinstructies' nalezen in de ZwApp.
Aangifte van de geboorte
Binnen drie werkdagen na de geboorte moet de geboorte van je kind
aangegeven worden op het gemeentehuis van de gemeente waar je
kind geboren is. Dat kan dus een andere gemeente zijn dan waar je
woont. De aangifte moet worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Meestal is dit de partner. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-ennaamskeuze-kind of op de website van de gemeente waar jouw kind
geboren is.

Controle na de bevalling
In de eerste week na de bevalling komt de verloskundige van de verloskundigenpraktijk een aantal keer bij je thuis voor controle van jou en
de baby. Ongeveer zes weken na de bevalling, controleert de verloskundige of de gynaecoloog je nog eenmaal. Je hebt dan gelegenheid
vragen te stellen en ervaringen over de zwangerschap, bevalling en het
kraambed te bespreken.
Anticonceptie
Sommige vrouwen denken dat zij kort na de bevalling en zolang zij
borstvoeding geven, niet vruchtbaar zijn. Dit is niet juist. Als je vragen
hebt over anticonceptie, stel die dan aan je verloskundige of huisarts.
Bij het laatste controlebezoek na de bevalling zal de verloskundige of
de gynaecoloog met je over anticonceptie praten.
Vragen
Deze folder is bedoeld als algemene informatie voor aanstaande ouders. Heb je nog vragen? Stel die dan gerust aan je verloskundige, gynaecoloog of de verpleegkundige.
Hoe gaan wij met vertrouwelijke gegevens om
Zodra je je meldt bij de verloskundige of gynaecoloog leggen wij persoonlijke gegevens over je vast. Die gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen
de zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn en jijzelf mogen
je gegevens inzien.
Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken
bij je behandeling, wordt dit ketenzorg genoemd. Als het voor een
goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners
uit de keten toegang hebben tot je patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als je van tevoren duidelijk bent
geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel
uitmaken van deze keten en je hier geen bezwaar tegen hebt.
Daarnaast kunnen je huisarts, de huisartsenpost en je apotheker een
samenvatting van je medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg
buiten praktijkuren.

Contactgegevens behandelteam VSV de Slinge
Verloskundigen
Verloskundig Samenwerkingsverband de Slinge
Website: www.vsvdeslinge.nl
Slingeland Ziekenhuis, polikliniek Verloskunde
Website: https://verloskunde.slingeland.nl
Bel bij spoed (0314) 32 92 90
Bel voor afspraken of vragen (0314) 32 93 33
Nona Verloskundigen Doetinchem
Website: www.nonaverloskundigen.nl
Bel bij spoed team blauw 06-22454050 of team roze 06-51233727
Bel voor afspraken of vragen (0314) 33 05 89
Verloskundigenpraktijk Ulft
Website: www.verloskundigenulft.nl
Bel bij spoed 06-51615202
Bel voor afspraken of vragen (0315) 64 19 05
Verloskundigenpraktijk Monterland/Wehl
Website: www.verloskundigen-mw.nl
Bel bij spoed 06-20431865 of pieper 06-65021262
Bel voor afspraken of vragen 06-23393218
Verloskundigen Zevenaar en Rijnwaarden
Website: www.verloskundigen-zevenaar.nl
Bel bij spoed 06-22887876
Bel voor afspraken of vragen (0316) 34 10 68

Kraamzorg
Kraamzus
Website: www.kraamzus.nl
Tel: 088-41 00 799
Kraamzorg Zonnekind
Website: www.dekraamvogel.nl/kraamzorg-zonnekind
Tel: 088-7788500
Naviva kraamzorg
Website: www.naviva.nl
Tel: 088-7777666

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl
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