Veilige zorg voor moeder en kind

Het beval
centrum opent
maart 2013
de deuren

Team van verloskundigen en ZMC’ers

Nieuw bevalcentrum biedt
één-op-éénzorg zodat zwangere alle
aandacht krijgt die ze nodig heeft.
Zo snel kan het gaan.
Het ene moment bespreek
je als verloskundigen en
gynaecologen wat te doen
om te komen tot nog intensievere samenwerking, het
volgende moment staat
er een bevalcentrum in
de steigers.

G

ynaecoloog Marianne Alderlies
ten ervaart dat vrouwen steeds
meer behoefte hebben aan dui
delijkheid. “Tien jaar geleden vroeg een
zwangere nog niet of er altijd een gynae
coloog beschikbaar was in het ziekenhuis
en hoe snel de arts aanwezig kon zijn.”
Verloskundige José Heilema haakt daar
op in: “Het bevalcentrum is voor de
mensen die het thuis niet aandurven.
Veel vrouwen zijn bijvoorbeeld bang dat
zij tijdens de bevalling verplaatst moeten
worden. Dat hoeft niet meer als je bevalt
in ons bevalcentrum. Als er wat aan de
hand is, loopt de gynaecoloog namelijk
gewoon binnen.”
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Marianne vervolgt: “De vrouw blijft altijd
op dezelfde kamer. Dat is natuurlijk enorm
prettig, dat je niet van de ene naar de
andere kamer hoeft. Als je in het beval
centrum bevalt, loop je ook niet het risico
dat het ziekenhuis vol is, want het zieken
huis komt gewoon naar jou toe.

De zwangere ontvangt in het bevalcentrum
namelijk alle zorg die ze nodig heeft.
Wij organiseren de zorg om haar heen.”
Alle energie is het afgelopen jaar gestoken
in het opzetten van het bevalcentrum.
De volgende stap is realiseren dat de
zorg voor zwangere cliënten werkelijk
samen gedragen wordt. José licht toe:
“Dossiers samen beheren en meer
informatie uitwisselen. Inclusief kinder
arts en jeugd gezondheidszorg.”
Marianne: “Niemand kan vertellen hoe
je bevalling gaat verlopen. Maar angstig
en onzeker zijn over of er wel goed op
je wordt gepast, dat moet niet, klaar.
Zo simpel is het.”

Het bevalcentrum opent maart
2013 de deuren. De kamers van het
bevalcentrum zijn direct naast de
verloskamers van het Zaans Medisch
Centrum en worden huiselijk ingericht.
Het bevalcentrum heeft een kraam
verzorgende in dienst die, net als bij
een thuisbevalling, continu aanwezig
is voor de één-op-éénzorg. Voor meer
informatie over het bevalcentrum
kunt u terecht bij uw verloskundige.
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