Welkom op de polikliniek
Gynaecologie / Verloskunde
Verloskunde

Beter voor elkaar
1

Geachte mevrouw,
Welkom op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde van het Ikazia
Ziekenhuis. U bent doorverwezen naar de gynaecoloog in verband met uw
zwangerschap. Graag willen wij u informeren over een aantal praktische
zaken.

Zorgverleners
De zwangerschapscontroles op de polikliniek worden uitgevoerd door de
verschillende gynaecologen en arts assistenten in samenwerking met
doktersassistenten.
Bij uw eerste bezoek ontmoet u ook de intake verpleegkundige. Zij neemt
de anamnese bij u af en vertelt u over de verschillende onderwerpen die
voor u als zwangere van belang zijn.
Wanneer er een echo bij u wordt gemaakt ontmoet u de echoscopiste.

Informatie en rondleiding
Meerdere keren per jaar wordt een informatieavond georganiseerd door de
afdeling Verloskunde. Hier wordt algemene informatie over het ziekenhuis
gegeven via een informatie film. Daarna krijgt u de gelegenheid om uw
vragen te stellen aan de gynaecoloog, verloskundige en verpleegkundige
en krijgt u een rondleiding over de afdeling Verloskunde. De data en
informatie voor aanmelden voor deze avonden vindt u op onze website:
www.ikazia.nl
Ook kunt u deze informatie vragen op de polikliniek Gynaecologie/
verloskunde, de DayCare en op de afdeling Verloskunde.
Bij verhindering op een van de aangegeven avonden kunt u een afspraak
maken met de afdeling Verloskunde voor een rondleiding op de afdeling
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Informatie over zwangerschap
Door het RIVM is een specifieke folder (Zwanger! Algemene informatie van
de RIVM) ontwikkeld waarin allerlei belangrijke informatie over de
zwangerschap staat. Hierin vindt u informatie over bijvoorbeeld het belang
van Foliumzuur gebruik, prenatale diagnostiek, urine en bloedonderzoek en
nog meer tips voor u als zwangere. Wanneer u bij het lezen van deze
informatie vragen heeft kunt u die de volgende keer tijdens het spreekuur
aan ons stellen.

Kraamzorg
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in de zwangerschap uw kraamzorg te
regelen.
Informeert u eerst bij uw ziektekostenverzekeraar of zij een eigen
kraamservice hebben, anders kunt u dit via de thuiszorg in uw woonplaats
regelen.
Wanneer u bent verwezen naar de gynaecoloog door uw verloskundige zal
de verloskundige de controles na de bevalling op zich nemen. Wanneer dat
niet zo is moet u een verloskundige of huisarts vragen om de controles na
de bevalling te doen. Maak daarvoor vooraf een afspraak.
Bijlagen:
Folder maatschap Gynaecologie
Zwanger! Algemene informatie van de RIVM
Folder DayCare

www.ikazia.nl
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