Geboortecentrum
Den Helder & omstreken
H.A. Lorentzstraat 63,
1782 JG Den helder
E-mail: info@gcdh.nl

De bevalling

24 uur per dag te bereiken

Belangrijk is te weten dat wij 24 uur per dag
te bereiken zijn.

Bevallen: thuis of in het ziekenhuis

De plaats waar je wilt bevallen, bepaal je indien medisch verantwoord - zelf.
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06 - 827 898 17
(24 uur per dag
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Een bevalling vindt normaal gesproken tussen de
37e en 42e week van de zwangerschap plaats.
Wanneer je precies contact met ons moet opnemen,
is afhankelijk van de manier waarop jouw bevalling
start. Rond de 36e week van je zwangerschap
bespreken we dit uitgebreid met je. Op dat moment
maken we ook een echo om de ligging van de baby
te bepalen.

Bij

n

eke

o r t e c eer &
Den He

ld

Zwangerschaps
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Bel voor het maken van
een afspraak:

Voor het maken of verzetten
van afspraken kun je ons bellen op
telefoonnummer 0223 - 75 89 91
(maandag t/m vrijdag).

Bij spoed

06 - 827 898 17 (24 uur bereikbaar)

Spreekuurlocaties:

Na de bevalling

Wij houden spreekuur in de plaatsen:
• Den Helder • Julianadorp • Hippolytushoef
De adressen staan vermeld op onze website

Nacontrole

www.gcdh.nl

Na de bevalling begeleiden we ook het kraambed.
Dit doen wij ook bij vrouwen die bij de gynaecoloog
bevallen zijn. De eerste week komen wij regelmatig
op kraamvisite om jou en jouw baby te controleren.
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Alle
pasgeboren
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op onze website:

Ongeveer zes weken na de bevalling kom je
voor een nacontrole naar onze praktijk.

‘Wij willen graag bijdragen aan de
mooie tijd rondom de geboorte, zodat u
met een goed gevoel terug kunt kijken op
uw zwangerschap, bevalling en kraambed”.

Praktische informatie
over zorg rondom
kinderwens, zwangerschap,
bevalling en kraambed

Zwanger

Controles

Een spannende en

Eerste controles

bijzondere tijd
Vanaf het moment dat je weet dat je
zwanger bent kun je je aanmelden bij onze
praktijk. Tijdens je zwangerschap gebeurt

Marije, Bonny & Jane

er veel, met je baby én met jouw lichaam.

even voorstellen....

Informatie hierover, regelmatige controle

Geboortecentrum Den Helder & omstreken

en een goede voorbereiding op de
bevalling, helpen je om zo optimaal en
zo onbezorgd mogelijk van die tijd te
genieten.

Wij zijn drie verloskundigen en werken al geruime tijd
met veel plezier in deze praktijk. Samen zijn we een hecht
team en weten dat we altijd op elkaar terug kunnen vallen.
Onze liefde voor het ‘vak’, de fijne samenwerking en onze
brede ervaring dragen zeker bij aan de kwaliteit van de zorg
die wij u bieden.
Onze verloskundigenpraktijk begeleidt vrouwen met een
kinderwens, tijdens hun zwangerschap, bevalling (zowel
thuis als in het ziekenhuis) en in het kraambed. Ook als je
onder de zorg valt van de gynaecoloog zijn er, in overleg
bepaalde vormen van zorg mogelijk.
Voordat je zwanger bent kun je al veel doen voor een
goede eigen gezondheid en die van het toekomstige kind.
Dit noemen we preconceptiezorg. Ook hiervoor kun je bij
onze verloskundigenpraktijk terecht.

Samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep

Onze verloskundigenpraktijk werkt nauw samen met de
Noordwest Ziekenhuisgroep. Ons werkgebied omvat de
plaatsen Den Helder, Julianadorp, Callantsoog, Hippolytushoef, Den Oever, Westerland, Oosterland, Groote Keeten,
Van Ewijcksluis, De Haukes, Anna Paulowna, Breezand,
‘t Zand en Schagen. Daarnaast maken wij deel uit van
VSV Noordkop.

Tijdens de eerste controle maken wij een echo.
Dit doen we om te bepalen hoeveel weken je zwanger
bent en om te zien of de zwangerschap zich goed
ontwikkelt. De daarop volgende controle is vooral
bedoeld om nader kennis te maken en belangrijke
gegevens te verzamelen (b.v gezondheid en mogelijke
erfelijke aandoeningen in de familie).
Wij nemen langer de tijd voor een controle dan de
landelijke norm zodat er meer aandacht is voor
moeder en kind en minder kans op het uitlopen van
het spreekuur. Om verschillende redenen kan het zijn
dat er in bepaalde situaties behoefte is aan meer
controles, wij passen dan in overleg het schema aan.

Hoe vaak kom je op controle

Na deze eerste controles kom je gedurende
je zwangerschap regelmatig bij ons langs.
Die controles volgen zich naar het einde van je
zwangerschap toe steeds vaker op:
• Na de eerste controle kom je om de 4 weken;
• vanaf de 24e week om de 3 weken;
• vanaf de 30e week om de 2 weken;
• vanaf de 36e week tot aan de bevalling iedere week.

Wat gebeurt er tijdens de controlebezoeken

Een controle omvat het meten van de bloeddruk,
wegen, beoordeling van de groei van de baarmoeder,
de ligging van jouw baby en het luisteren naar het hartje. Aan het begin van de zwangerschap wordt je bloed
uitgebreid onderzocht in het laboratorium. Later in de
zwangerschap bepalen we nogmaals het ijzergehalte.
Tijdens elk bezoek is er alle gelegenheid om vragen te
stellen. Wij plannen de spreekuren zo, dat je in principe
contact hebt met al onze verloskundigen.
Op het moment van je bevalling is er
dan altijd een bekende en
vertrouwde verloskundige
bij je.

