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Bevallen in het
Moeder&Kind Centrum
Op medische indicatie

Een geboorte is een bijzondere
gebeurtenis. Soms is het vanwege
een medische reden niet mogelijk
om thuis te bevallen. In dat geval is
het fijn als de bevalling kan plaatsvinden in een prettige omgeving
waar de aanstaande moeder en
haar partner zich thuis voelen. Dit
kan in het Moeder&Kind Centrum
in Harderwijk met alle moderne faciliteiten die daarbij horen. Er zijn
tien kraamsuites, tien couveusesuites en vier kamers voor zwangeren.

10 Kraamsuites
Vrouwen kunnen hier bevallen en
verblijven tot ze naar huis gaan.
Het is een kamer met een hotelachtige sfeer, waar ook de partner
kan blijven slapen. Maar ook een
kamer die, als het nodig is, tijdens
de bevalling in een handomdraai

omgebouwd kan worden tot een
goed uitgeruste professionele,
moderne verloskamer. Vrouwen
bevallen hier onder leiding van een
verloskundige van het ziekenhuis,
of een gynaecoloog.

10 Couveusesuites
Meestal wordt een kindje op tijd
geboren. Maar wat als je kindje te
vroeg geboren is of om een andere
reden op de couveusesuite moet
verblijven? Er zijn in totaal tien
speciaal ingerichte couveusesuites
aanwezig. Dit zijn eenpersoonskamers waar één van de ouders dag
en nacht bij de baby kan blijven.
De suite bevat alle professionele
hulpmiddelen die nodig zijn voor
de extra zorg voor de pasgeborene.

Bevallen in het
GeboorteZorghuis (GeZo)
bij het ziekenhuis

Vrouwen bevallen het liefst op een
plek waar zij zich veilig voelen. Zo
kunnen zij zich volledig overgeven
aan de bevalling. Dit is vaak thuis,
maar het kan ook dicht bij het ziekenhuis zonder medische indicatie.
Bevallen in het GeboorteZorghuis
(GeZo) is dan een mooi alternatief.
Wij noemen dit een verplaatste
thuisbevalling. Het GeZo zit onder
het Moeder&KindCentrum. Mocht
een bevalling om wat voor reden
dan ook medisch worden, dan ben
je 1 verdieping verwijderd van het
ziekenhuis. De bevalkamers in het
geboortezorghuis zijn zo huiselijk
mogelijk ingericht. Elke kamer
heeft zijn eigen toilet, doucheruimte en een bad. Vrouwen bevallen
hier onder leiding van hun eigen
verloskundige.

Informatielijn inwoners Flevoland 0341- 46 35 90

Werkdagen van 08.00 – 17.00 uur bereikbaar voor algemene vragen en het maken van een afspraak

Elke dag spreekuur gynaecoloog
en verloskundige in Lelystad

Waarom niet meer bevallen
in ziekenhuis Lelystad?
Bob Risseeuw, gynaecoloog: “We hebben weloverwogen het
besluit genomen om de acute verloskunde te concentreren
in Harderwijk. Deze tendens zien we op steeds meer plekken
in Nederland. We hebben in Harderwijk een prachtig, nieuw
Moeder&KindCentrum. We hebben daar gynaecologen die
24-7 diensten hebben, een groot operatiecomplex met 24-7
anesthesiologen en alle intensive care mogelijkheden met
24/7 intensivisten. Dat betekent dat de acute verloskunde
in Harderwijk blijft. Dat kunnen we niet op twee plekken
organiseren. En dat is ook onnodig.”
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e gynaecologen houden elke dag spreekuur in Lelystad. Vrouwen kunnen er terecht voor alle
poliklinische vragen, onderzoeken en behandelingen. Het gaat zowel om zwangeren als om vrouwen
met gynaecologische klachten. Daarnaast plaatsen de artsen ook spiraaltjes of doen ze een
kijkonderzoek (bijvoorbeeld bij abnormaal bloedverlies of een afwijkend uitstrijkje). Naast de gynaecologen
houdt ook een klinisch verloskundige vier dagen spreekuur in Lelystad (en één dag in Dronten).

Als zwanger worden niet lukt

Ook spreekuur in Dronten

We gaan er in eerste instantie
meestal niet vanuit, maar soms lukt
het niet om zwanger te worden.
Wat kan daarvan de reden zijn? Hoe
nu verder? Wanneer na een jaar
onbeschermde gemeenschap geen
zwangerschap is ontstaan, kunt u
terecht op de polikliniek fertiliteit.
Dit is een aparte polikliniek
binnen de vakgroep gynaecologie
en verloskunde. Vier dagen per
week zijn er spreekuren van de
fertiliteitsverpleegkundigen. Alle
mensen met een kinderwens zijn
hier welkom.

De gynaecologen houden ook in
polikliniek St Jansdal Dronten
1,5 dag spreekuur (woensdag
en vrijdagmiddag) en een
verloskundige één dag in de week
op woensdag.

Zij is allround gynaecoloog en haar
specialisaties zijn psychiatrische
problematiek in de zwangerschap
en verzakkingsoperaties.

Beste patiënten,
We constateren dat patiënten zich melden met een
verwachte afspraak onder de naam van het MC Zuiderzee.
Kennelijk is de informatie dat uw afspraak is vervallen en

Gynaecoloog Van Doorninck
versterkt het team
Om de extra spreekuren en zorg
te kunnen realiseren, worden
er drie nieuwe gynaecologen
aangetrokken, zodat er straks
negen werkzaam zullen zijn. Zij
houden allemaal spreekuur in
Lelystad. Per 1 maart versterkt
Caroline van Doorninck het team.

Bob: “Het besluit, en de selectie, om iemand in het
ziekenhuis te laten bevallen, vindt plaats bij de eerstelijns
verloskundigenpraktijk, of bij ons op de poli. Het merendeel van
de zwangeren wordt dus al gezien en doorgestuurd. Mensen die
thuis kunnen bevallen, vormen in principe een laag risico groep.
Hun zwangerschap verloopt zonder problemen en er worden geen
problemen verwacht tijdens de bevalling. Mocht er tijdens de
bevalling toch een reden zijn om naar het ziekenhuis te moeten,
dan is daar over het algemeen voldoende tijd voor.

u gebeld zou worden niet goed aangekomen.
Hierbij het verzoek om af te wachten tot u gebeld wordt
door het St Jansdal voor het maken van een nieuwe
afspraak. Alleen als uw afspraak binnen nu en 14 dagen
gepland zou zijn en u maakt zicht zorgen dan het verzoek
om contact op te nemen met de betreffende poli.
Zie www.stjansdal.nl.
Caroline van Doorninck
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Ziekenhuis St Jansdal Lelystad is open!
De spoedpoli ging vorige week vrijdag al open en afgelopen maandag konden patiënten voor het eerst terecht bij de
poliklinieken. Een weekend had het St Jansdal de tijd om de ombouw te maken van MC Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad.
Hiervoor was een minutieus plan gemaakt waarin alle acties beschreven stonden. Vele afdelingen waren erbij betrokken,
onder andere facilitair, ICT en medische techniek. Ruim 150 mensen hebben in 12-uursdiensten alles omgebouwd, verhuisd
en ingericht. Tot in detail stond beschreven wat er moest gebeuren en in welke volgorde. In alle 900 ruimtes zijn de
basisbenodigdheden in orde gemaakt, zoals het meubilair, telefonie en computers. Daarnaast is de medische techniek op orde
gebracht. Er zijn aanmeldzuilen in de centrale hal geplaatst en de reclameverlichting is vervangen. Zondag volgde nog een
grote schoonmaakronde, werden alle ruimtes gevalideerd en apparatuur uitvoerig getest.

Op www.stjansdal.nl/lelystad kunt u lezen welke zorg het St Jansdal biedt in Lelystad.
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Vrijdag 1 maart organiseerde St Jansdal een grote centrale introductiebijeenkomst speciaal voor onze nieuwe collega’s; bijna
400 medewerkers en medisch specialisten waarvan een groot deel van MC Zuiderzee. Deze bijeenkomst vond plaats in het
Aviodrome in Lelystad en stond daarom in het teken van vliegen. De mensen kregen informatie over de strategie, missie en
visie van St Jansdal. Daarnaast kregen ze uitleg over praktische zaken zoals uniformen en pasjes en er waren trainingen in het
werken met het elektronisch patiëntendossier Epic.
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