5 West: Bevallen in het
Beatrixziekenhuis

Elke bevalling is bijzonder
Bent u zwanger? Dan willen we u allereerst van harte feliciteren! Wij begrijpen als geen ander dat
een bevalling heel bijzonder is. Wilt u graag bevallen in een warme omgeving met eigentijdse
faciliteiten? Op een plek waar de zorg voor u en uw kind optimaal is geregeld? Kies dan voor een
bevalling in het Beatrix geboorte- en kindcentrum. U kunt rekenen op onze gastvrije, warme en
professionele zorg. Wij hebben aandacht voor u en uw partner. Naast goede zorg heeft u de
beschikking over een moderne verloskamer voorzien van privé-sanitair en een bevalbad of
ontspanbad.
Vraagt uw situatie om de deskundigheid van een gynaecoloog of kinderarts? Dan zijn zij er om u of
uw kind zorg te verlenen.

Voorlichtingsavond
Graag hadden wij u ontmoet op de voorlichtingsavond van ‘bevallen in het Beatrix geboorte- en
kindcentrum’. Helaas kan dit niet doorgaan in verband met de genomen maatregelen rondom het
coronavirus. Met deze presentatie geven wij graag een beeld van ons geboorte- en kindcentrum.
Heeft u vragen of wilt u informatie over bevallen in het Beatrix geboorte- en kindcentrum, stuur
dan een bericht naar zwangerenvoorlichting@rivas.nl.

Avondklok
Momenteel geldt in Nederland een avondklok. Dat betekent dat je tussen 21.00 uur en 04.30 uur
niet op straat mag zijn. Maar soms is er een belangrijke reden om wel buiten te zijn. Als je

medische zorg nodig hebt bijvoorbeeld.
Moet je tijdens de avondklok naar het ziekenhuis omdat je medische zorg nodig hebt of gaat
bevallen, zorg dan dat je de De 'Eigen verklaring avondklok' meeneemt. Deze verklaring hebben
wij geprint klaarliggen voor alle patiënten die het ziekenhuis tijdens de avondklok verlaten.
Tip: ben je binnenkort uitgerekend, zorg dan dat je een print van deze verklaring voor jezelf en
voor je partner klaar hebt liggen bij de spullen die je meeneemt naar het ziekenhuis. Je kunt de
verklaring hier downloaden.

De afdeling
In het Beatrix geboorte- en kindcentrum worden zwangere vrouwen, kraamvrouwen en
pasgeboren baby’s verzorgd op vleugel 5 west. Op vleugel 5 oost worden kinderen verzorgd van
0-18 jaar.

Samen op één kamer
Na de bevalling verblijft in een van onze kraamkamers. Deze kamers zijn zo ingericht dat u er
samen met uw kind prettig kunt verblijven. Ook als u zorg nodig heeft en/of uw kind ziek is, blijven
jullie samen. Er is vanzelfsprekend ook ruimte voor uw partner of naaste om comfortabel op uw
kamer te overnachten. Wij bieden zorg gericht op u en uw gezin. Samen kijken wij welke zorg jullie
nodig hebben.

Het ﬁjne van bevallen in Beatrix geboorte- en kindcentrum
U bevalt in een prettige en comfortabele ruimte voorzien van privé-sanitair, bevalbad of
ontspanbad.
U bevalt in een veilige omgeving: u kunt rekenen op een goede afstemming van zorg tussen
(uw) verloskundige, gynaecoloog en kinderarts.
U wordt voor, tijdens en na de bevalling begeleid door ervaren verpleegkundigen.
U verblijft na de bevalling samen met uw kind op één kamer.
Uw partner of naaste kan prettig overnachten op jouw kamer.
Wilt u borstvoeding geven? Dan ontvangt u goede ondersteuning van onze gecertiﬁceerde
verpleegkundigen.
Wij zorgen voor een prettige en vertrouwde sfeer.
Wij bieden kleinschalige zorg en een persoonlijke benadering.
Je ontvangt kraamzorg tijdens jouw verblijf. Wij zorgen vanzelfsprekend voor een goede
overdracht naar de kraamzorg thuis.

Wie werkt er?
U kunt tijdens uw bevalling en verblijf in het ziekenhuis verschillende zorgverleners te zien krijgen.
Op de afdeling werken:
Gynaecologen
Kinderartsen
Arts-assistenten
Gespecialiseerde verpleegkundigen;
Verpleegkundigen;
Kraamverzorgenden;
Lactatiekundigen (voor advies bij borstvoeding)
Voedingsassistent
Schoonmaker.

Wij proberen er voor te zorgen dat u zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners ziet.
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. Mocht het nodig zijn, dan
komt ook de kinderarts een visite brengen aan uw kindje.
Heeft u eerder vragen? Stel ze gerust. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige en een
verloskundige aanwezig op de afdeling.

Verblijf op de afdeling
Om een idee te krijgen hoe een dag op de afdeling eruit ziet, omschrijven wij de algemene
dagindeling.
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: voedingsassistent komt langs met drinken
12.00 uur: lunch
12.30-14.30 uur: rust
14.15 uur: voedingsassistent komt langs met drinken
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 een iPad. Op de kamers is toegang tot het draadloze netwerk via Rivas WiFi.

Bezoek
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze patiënten en medewerkers te
beschermen, blijven een aantal voorzorgsmaatregelen van kracht.
Op afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Heeft de partner
klachten die kunnen duiden op corona, overleg dan met de afdeling verloskunde.
De partner van de kraamvrouw is 24 uur per dag welkom. Tijdens de bezoekuren tussen
15.30 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur is één broertje of zusje (tot 13 jaar)
welkom.
Kom alleen, dus zonder partner, naar een consult, triagespreekuur of CTG. We vragen dit om
het aantal bezoekers in het ziekenhuis zo veel mogelijk te beperken.

Komt u op bezoek in het Beatrixziekenhuis? Vul dan vooraf de online corona vragenlijst in en neem
het resultaat van deze vragenlijst mee bij uw bezoek.

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? 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.

