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Klinisch bevallen

Klinische bevalling
U gaat op medische indicatie op de afdeling verloskunde van het
Röpcke-Zweers Ziekenhuis bevallen. Medische indicatie betekent dat
u een verhoogd risico heeft tijdens de zwangerschap en/of bevalling
en/of kraambed.
In principe wordt u alleen opgenomen voor de bevalling; dit betekent
dat u 24 uur, in bijzondere gevallen iets langer, in het ziekenhuis bent.
De bevalling zal door de de klinischverloskundige begeleid worden, zij
heeft direct contact met de gynaecoloog indien nodig.
Wanneer bellen?
Het is de bedoeling dat u zich meldt voordat u komt.
Bel de kraamafdeling  (0523) – 27 68 51 als:
 het vruchtwater afloopt.
 de weeën met regelmatige tussenpozen van ongeveer
vijf minuten terugkomen.
 er bloedverlies is.
 u zich ergens ongerust over maakt.
Wat neemt u mee
 Een geldig identiteitsbewijs
 Actueel medicatie overzicht ( deze kunt u opvragen bij uw
bronapotheek)
 Toiletartikelen, nachthemd of T-shirt, ondergoed, ochtendjas en
pantoffels/slippers, medicijnen die u gebruikt
 Kleertjes voor de baby en omslagdoek
 De baby moet u in een babydraagstoeltje (autostoeltje voor 0-9
maanden) vervoeren. Laat u van te voren informeren over het
plaatsen van dit stoeltje in de auto.
Pijnbestrijding
Mocht het noodzakelijk zijn dat u tijdens de bevalling pijnbestrijding
nodig heeft, dan is dit 24 uur per dag mogelijk in ons ziekenhuis. Wij
verwijzen u naar de folder “Pijnbestrijding tijdens de bevalling”.

De verzorging van de baby
Verpleegkundigen helpen u en uw partner bij de verzorging van uw
baby. Ze hebben daarbij vooral een begeleidende taak, zodat u
zoveel mogelijk zelf voor uw baby zorgt. Uw baby mag 24 uur per
dag bij u in de kamer liggen. Soms verblijven de baby's om medische
redenen op de kinderafdeling.
Bezoekuren
De bezoektijden zijn van:
 15.30 uur tot 16.30 uur
 18.30 uur tot 20.00 uur
Er mogen twee bezoekers tegelijk bij u zijn. Buiten deze tijden is
bezoek altijd mogelijk in overleg met u en de verpleging. Het rustuur
is van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Broertjes en zusjes zijn welkom tijdens het bezoekuur.
Uw partner mag de hele dag aanwezig zijn en kan, in overleg, ook ’s
nachts blijven. Dan graag pyjama, badjas, slippers en toiletartikelen
mee nemen.
Uw partner kan iedere dag terecht in Brasserie Santé. Er wordt
gewerkt met een zelfbedieningssysteem, waardoor u 7 dagen per
week, 24 uur per dag terecht kunt voor verschillende warme en
koude producten. Betaling geschiedt per pin.
Aangifte van uw baby
De aangifte van geboorte moet binnen 3 dagen na de bevalling
gebeuren. De termijn begint te tellen na de dag van geboorte, maar
kan doorlopen indien er sprake is van een weekend of feestdag.
Voor info over geboorteaangifte en op welke dag u aangifte moet
doen zie: https://www.rijksoverheid.nl.
U kunt digitaal aangifte doen, hiervoor ontvangt u een
geboorteverklaring van het ziekenhuis.
Heeft u een erkenning, dan is het nummer van de erkenningsakte
ook noodzakelijk bij de aangifte.

U kunt ook persoonlijk aangifte doen op het gemeentehuis te
Hardenberg. Hiervoor dient u van te voren een afspraak te maken
op www.hardenberg.nl
Kosten
Bevallen op medische indicatie vergoedt uw ziektekostenverzekering.
Kraamzorg
Voor de zestiende week van de zwangerschap moet u zich
inschrijven bij een organisatie voor kraamhulp om in aanmerking te
komen voor kraamhulp thuis. Meestal heeft de zorgverzekeraar een
contract met diverse aanbieders van kraamzorg. Vraag bij uw
zorgverzekeraar voor welke kraamhulp u in aanmerking komt.
U moet zich ook inschrijven wanneer u het kraambed (gedeeltelijk) in
het ziekenhuis gaat doorbrengen. Wanneer u naar huis gaat, kunt u
vaak alsnog in aanmerking komen voor kraamhulp.
Voorlichtingsavonden
Vijf keer per jaar is er een voorlichtingsavond voor zwangeren in het
Röpcke-Zweers Ziekenhuis. De data kunt u vinden op de website
www.saxenburgh.nl of op de poster in de centrale hal van het
ziekenhuis en bij de poli gynaecologie. U kunt zich via onze website
aanmelden voor de voorlichting.
Ontslag
De gynaecoloog of verloskundige geeft na de bevalling advies
wanneer u met ontslag kunt. De ochtend na de bevalling onderzoekt
de kinderarts uw kindje als dit nog niet is gebeurd. Het kraamcentrum
kunt u bericht geven als u met ontslag gaat. U krijgt bevallingsverslag
en ontslagbrief mee voor de huisarts, verloskundige en de kraamzorg.
Doet de verloskundige de nazorg, dan belt u bij thuiskomst zelf uw
verloskundige.
Website
Op de website van de Saxenburgh Groep www.saxenburgh.nl kunt u
meer informatie vinden over de gang van zaken op de afdeling.

Vragen
Heeft u vragen, stel ze gerust aan de gynaecoloog, verloskundige of
verpleegkundige op de afdeling
 0523 – 27 68 51
U kunt ook contact opnemen met de poli gynaecologie. Maandag
t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur.
 0523 – 27 63 70
Registratie van medische gegevens
Wanneer u of uw pasgeboren kind zorg verleend wordt door een
verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog of
kinderarts, worden medische gegevens geregistreerd. Dat gebeurt
onder andere onder de verantwoordelijkheid van de Stichting
Perinatale Registratie Nederland (PRN). In deze registratie worden
belangrijke medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte
verzameld, zowel over moeder als kind.
De voor de Perinatale Registratie verzamelde anoniem gemaakte
medische gegevens vormen een bron voor medischwetenschappelijk en statistisch onderzoek. Gegevens uit deze
registratie worden vergeleken met gegevens uit de Entadministraties
(screeningsprogramma's), de Landelijke Infertiliteits Registratie
(onvruchtbaarheid) en bestanden van het CBS, het Centraal Bureau
voor de Statistiek (bevolkings- en sterftegegevens). Noodzakelijk
onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kan vaak
pas op basis van dergelijke gecombineerde bestanden uitgevoerd
worden.
Waarom registeren
Evaluatie van de zorg, alsmede medisch-wetenschappelijk en
statistisch onderzoek kan helpen om de medische kennis rond
zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Daarom werken
verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen mee aan
de gegevensregistratie: zij vinden het belangrijk dat dergelijk
onderzoek uitgevoerd wordt.
Een voorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk registratie is, zijn
de - gelukkig zeldzame - gevallen waarin een doodgeboorte of een
ernstige aandoening van het kind voorkomt. Aan de hand van de

geregistreerde gegevens kan onderzoek gedaan worden naar de
oorzaak en wat in de toekomst wellicht gedaan kan worden om het
te voorkomen.

Meer informatie over Perinatale Registratie
Uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog kan u desgewenst meer
informatie geven over de gegevens die voor de Perinatale
Registratie worden geregistreerd. De Stichting Perinatale Registratie
Nederland is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de gegevens
uitsluitend voor de genoemde doelen gebruikt worden en optimaal
beveiligd worden.
De Stichting Perinatale Registratie Nederland is de
verantwoordelijke voor de Perinatale Registratie en is als zodanig
aanspreekbaar. U kunt de Stichting per telefoon, mail of brief
bereiken:
Stichting Perinatale Registratie Nederland
Postadres: Postbus 8588, 3503 RN Utrecht
Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
 030 - 28 23 165
mail: info@perinatreg.nl
www.perinatreg.nl

