Verpleegkundig spreekuur
Verloskunde

Inleiding
Iedere zwangere vrouw, die bij een gynaecoloog onder controle is in het HagaZiekenhuis,
bezoekt het verpleegkundig spreekuur Verloskunde in de 24e, 25e, of 26e week van de
zwangerschap.
Dit spreekuur is bedoeld om informatie te geven over zwangerschap en bevalling en alles
wat daarmee samenhangt. Ook biedt het spreekuur de mogelijkheid om vragen te stellen
of onderwerpen te bespreken.
In deze folder staat informatie over het verpleegkundig spreekuur Verloskunde,
zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw eerste bezoek.
Voorbereiding
Het is aan te bevelen uw vragen van tevoren op papier te zetten. Zo weet u zeker
dat u niets vergeet te vragen of te bespreken.
U kunt altijd iemand meenemen naar het spreekuur. Als u de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheerst, kan het prettig zijn iemand mee te nemen die voor u kan vertalen.
Verpleegkundig spreekuur
Uw afspraak voor het verpleegkundig spreekuur Verloskunde vindt plaats in de 24e, 25e,
of 26e week van uw zwangerschap. Dit spreekuur is in plaats van het reguliere bezoek
aan de gynaecoloog.
Het spreekuur wordt geleid door een gespecialiseerd verpleegkundige, die ook
op de verpleegafdeling Verloskunde werkt.
Tijdens het spreekuur doet de verpleegkundige alle lichamelijke controles die
noodzakelijk zijn op dat moment van uw zwangerschap. De controles bestaan onder
meer uit het meten van uw bloeddruk en het luisteren naar het hartje van uw baby.
Verder krijgt u informatie over:
■■ zwangerschapscursussen
■■ leefregels en voeding tijdens de zwangerschap
■■ omgang met ongemakken en zwangerschapskwalen
■■ de opname en bevalling
■■ het geboorteplan
■■ de mogelijkheden van pijnstilling
■■ donatie van uw navelstrengbloed
■■ de voeding voor uw baby
■■ de hielprik
■■ het ontslag uit het ziekenhuis na de bevalling
■■ verloskundige nazorg en kraamzorg.
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Het spreekuur is vooral bedoeld om onderwerpen van niet-medische aard te bespreken.
Als u vragen of opmerkingen heeft die wel medisch van aard zijn, overlegt de
gespecialiseerd verpleegkundige dit met de gynaecoloog of verloskundige.
Afspraak
Het verpleegkundig spreekuur Verloskunde wordt gehouden op de Verloskunde
Polikliniek:
■■ Locatie Leyweg, elke maandag tussen 8.30 en 16.15 uur
■■ Locatie Sportlaan, elke woensdag tussen 8.30 en 16.15 uur
De assistenten op de Gynaecologie Polikliniek maken de afspraak voor u. Zij doen
dit ná de controleafspraak bij de gynaecoloog in de 20e week van uw zwangerschap.
Tot slot
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd stellen
aan de verpleegkundige.
U kunt ook meer informatie vinden op: www.gyn-care.nl en
www.hagajulianageboortecentrum.nl.
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