3 West: Verloskunde
De afdeling
Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus,
hebben we onze bezoekregeling aangepast. Op de meeste afdelingen is geen bezoek toegestaan.
Voor de afdeling verloskunde wordt een uitzondering gemaakt. Hier mag de partner aanwezig zijn
bij de bevalling. Ook op de kraamafdeling mag de partner bij moeder en kind verblijven. Lees hier
meer over onze aangepaste bezoekregeling.
Op de afdeling Verloskunde (3 West) worden zwangere vrouwen, kraamvrouwen en pasgeboren
baby’s verzorgd. De afdeling bestaat uit twee gedeeltes met aan de rechterzijde van de gang 4
verloskamers. Aan de linkerzijde bevindt zich de verpleegafdeling met 3 tweepersoonskamers, 4
éénpersoonskamers en 4 kraamsuites.
Wilt u meer informatie over bevallen in het Beatrixziekenhuis, dan kunt u ook de
informatieavonden hierover bijwonen die gedurende het jaar plaatsvinden. Kijk voor de
eerstvolgende in de agenda.

Kraamsuite

Voorzieningen
De afdeling verloskunde heeft een aantal bijzondere voorzieningen voor ouders en kinderen:
'Rooming-in'; de baby ligt dag en nacht bij de moeder op de kamer. Hierbij wordt natuurlijk
rekening gehouden met de gezondheidssituatie van de kraamvrouw;
vader mag de hele dag op bezoek komen;
vader kan ook blijven slapen (ook op de 2- of 3-persoonskamers);
er is de mogelijkheid van epidurale pijnbestrijding (24 uur per dag);
de lactatiekundige kan u begeleiden bij het geven van borstvoeding en is verbonden aan de
afdeling verloskunde en aan de kinderafdeling. Beide afdelingen hebben het WHO/UNICEF
certiﬁcaat ‘’Zorg voor Borstvoeding’’ behaald en werken volgens de 10 vuistregels die
daarbij horen. De vuistregels zijn van toepassing op álle baby’s. Borst- en ﬂesgevoede baby’s
verdienen immers dezelfde goede start. De 10 vuistregels zijn verwerkt in vijf standaarden.
Deze vormen de criteria voor de nieuwe certiﬁcering onder de naam ‘Baby Friendly
Nederland’, waarmee alle baby’s voortaan dezelfde zorg krijgen. Momenteel is er sprake van
een overgangsfase, waarbij er stap voor stap gewerkt wordt aan bovenstaand proces;
als uw baby geel ziet en onder een lamp gelegd moet worden, dan wordt uw kindje tijdelijk
op de kinderafdeling opgenomen. De kinderafdeling ligt één etage lager dan de afdeling
verloskunde (op 2 West);
op de kinderafdeling is plaats voor 2 kraamvrouwen om daar te verblijven, zodat u dicht bij
uw baby kunt zijn.

Wie werkt er?
Het verpleegkundig team bestaat uit
een afdelingsmanager;
gespecialiseerde verpleegkundigen;
verpleegkundigen;
kraamverzorgenden;
lactatiekundigen.
Er wordt gewerkt volgens het principe van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat iedere
verpleegkundige zijn/haar eigen patiënten heeft.
De visite van de gynaecoloog vindt plaats op werkdagen in de ochtenduren. De gynaecoloog komt
bij u langs, bespreekt hoe het gaat en hoe uw behandeling verloopt.
U kunt gerust vragen stellen. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige en een verloskundige
aanwezig op de afdeling.

Verblijf op de afdeling
De globale dagindeling is als volgt:
08.00 uur: ontbijt
08.30 uur: na het artsenoverleg volgt de artsenvisite door de dienstdoende gynaecoloog en
waar nodig de kinderarts
10.00 uur: drankronde
12.00 uur: lunch
12.30-14.30 uur: rust
14.15 uur: drankronde
18.00 uur: warme maaltijd
Na 18.00 uur zijn er diverse dranken beschikbaar op aanvraag. Natuurlijk houden wij rekening met
uw persoonlijke wensen.

Tijdens uw verblijf
Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten.Op de
afdeling is het toegestaan om te bellen met uw eigen mobiele telefoon. Ook kunt u gratis gebruik
maken van de televisie. In de wachtkamer is een computer met gratis internettoegang
beschikbaar. Daarnaast is er op de kamers toegang tot het draadloze netwerk via Rivas WiFi.

Naar huis of andere zorg
Adviezen voor als uw baby mee naar huis mag vindt u hier.

Contactgegevens
Heeft u voor opname of na ontslag vragen met betrekking tot afdeling 3 West, dan kunt u bellen
met telefoonnummer (0183) 64 47 36. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar.
Heeft u medisch inhoudelijke vragen, dan kunt u deze stellen aan uw huisarts of uw behandelend
specialist via de polikliniek.

