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De afdeling DayCare in het Ikazia Ziekenhuis
De DayCare is de eerste hulp afdeling voor zwangeren en gynaecologische
patiënten die verwezen worden door verloskundigen, huisartsen en/of
gynaecologen. Bijvoorbeeld bij een stuitligging, controle serotiniteit “over
tijd zijn”, bloedverlies, verminderd leven voelen, hoge bloeddruk of voor
postoperatieve zorg “zorg na een operatie”. Een arts en een verpleegkundige
bepalen of u spoedeisende hulp nodig heeft en de arts start uw
behandeling.

Stuitligging
Indien bij een zwangerschap het kindje bij 34 weken niet met het hoofdje
naar beneden ligt, kan de verloskundige u verwijzen naar het ziekenhuis.
Door middel van een echoscopie kan de ligging van het kindje bepaald
worden. Als er sprake is van een stuit- of dwarsligging bestaat de
mogelijkheid het kindje uitwendig te draaien. De gynaecoloog zal de
eventuele gevolgen hiervan met uw bespreken en samen met u bepalen of
u kiest voor deze uitwendige draaiing, ook wel ‘versie’ genoemd.
Nadat het kindje gedraaid is wordt ter controle een hartfilmpje
(CardioTocoGram, CTG) van het kindje gemaakt. Als het kindje in
hoofdligging ligt, komt u na een week weer voor controle. Blijft uw kindje in
hoofdligging liggen, dan kunt u verder voor controle gewoon weer naar uw
verloskundige. Als het niet gelukt is om het kindje te draaien, zal de
gynaecoloog in samenspraak met u afwegen of een tweede poging zinvol
is. Als beide keren niet succesvol zijn, zult u de rest van uw zwangerschap
onder controle zijn van de gynaecoloog en wordt met u een plan gemaakt
rondom uw bevalling.
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De verloskundige kan voor u een afspraak maken op het
stuitenspreekuur
Dinsdagochtend van 10.00 - 11.00 uur.
Donderdagochtend van 10.30 -11.30 uur.

“Over tijd lopen” (serotiniteit)
Als de bevalling na de uitgerekende datum niet op gang is gekomen zal de
verloskundige een afspraak maken in het ziekenhuis bij de gynaecoloog
voor controle.
De verloskundige kan een eerste afspraak inplannen bij een termijn van 41
weken + 3 dagen.
Uw bloeddruk wordt gecontroleerd, er wordt een hartfilmpje (CTG) van uw
kindje gemaakt en de arts maakt een echo. Verder zal gevraagd worden hoe
het geestelijk en lichamelijk met u gaat. Daarnaast bespreekt de
gynaecoloog met u of het wenselijk is de bevalling in te leiden.

Verminderd leven voelen
Als u minder leven voelt in uw buik, kan de verloskundige u verwijzen naar
het ziekenhuis. Dan worden er een hartfilmpje (CTG) en een echo gemaakt.
Afhankelijk van het hartfilmpje, zal de arts een verder beleid met u
afspreken.

Hoge bloeddruk
Als uw bloeddruk te hoog wordt, zal een hartfilmpje gemaakt worden. Ook
wordt uw urine gecontroleerd op de hoeveelheid eiwit. Afhankelijk van de
hoogte van de bloeddruk zal er verder onderzoek gedaan worden. En wordt
uw bloeddruk nogmaals gemeten. Afhankelijk van de hoogte van de
bloeddruk, de uitslag van de urine en de eventuele klachten die u hebt, zal
worden bepaald of er ook bloedonderzoek gedaan moet worden.
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Bloedverlies tijdens de zwangerschap
Door het maken van een echo kan de gynaecoloog of arts assistent
onderzoeken wat de oorzaak van het bloedverlies is. Ook zal bij bloedverlies
vanaf een zwangerschapsduur van 26 weken een hartfilmpje van het kindje
worden gemaakt.

Praktische informatie
Neemt u bij ieder bezoek aan de DayCare uw afsprakenkaart met
patiëntensticker van het Ikazia Ziekenhuis en een geldig legistimatiebewijs
mee . Als u nog geen patiëntensticker heeft kunt u dit laten maken bij de
Receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.
U vindt de DayCare op de 8e etage – 8B. U kunt zich aanmelden bij de
intercom en daarna in de lounge plaats nemen.
De verpleegkundige komt u daar halen.
De DayCare is alle dagen in de week, 24 uur per dag open.
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak kunt u dit, graag tijdig,
telefonisch doorgeven doorgeven:
T 010 297 59 76

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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