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Kinderwens
Zwangerschap
Bevalling
Na de bevalling

Nu jij en je partner een kind
verwachten, breekt een
bijzondere tijd aan.
Een tijd waarin jullie optimale
zorg willen ontvangen.
Tijdens de zwangerschap word je
begeleid door de verloskundige
bij jou in de buurt of door de
verloskundige/gynaecoloog in
het Maasziekenhuis. Na de
bevalling krijg je ook zorg van het
kraamcentrum en het consultatiebureau. Soms blijft je kind nog in
het ziekenhuis en is de kinderarts
betrokken. Al deze zorgverleners
werken samen in een verloskundig
samenwerkingsverband.
In de regio Land van Cuijk en
Noord-Limburg kun je als zwangere
terecht bij Geboortezorg
Boxmeer.

“Samen zorgen
voor morgen”

Geboortezorg Boxmeer biedt je:
• Kinderwensspreekuur bij jou in de buurt
•Passende zorg, waar jullie centraal staan
• Wekelijks overleg tussen verloskundigen en gynaecologen
om de zorg af te stemmen
•D
 eskundige overdracht naar kraamzorg en consultatiebureau
• Kraamzorg al mogelijk in het ziekenhuis, als je
kind nog in het ziekenhuis moet blijven
• (Digitale) voorlichtingsavonden over bevallen
en/of borstvoeding
• Deskundige zorg met een vriendelijk gezicht
Naast dat je thuis kunt bevallen heb je de mogelijkheid
om in het Maasziekenhuis te bevallen.
Het Maasziekenhuis biedt je:
•Poliklinisch bevallen met je eigen verloskundige en
kraamverzorgende
• Als er voor je kind nog wat langer zorg in het ziekenhuis
nodig is, een moderne eigen kamer voor moeder en kind,
met de mogelijkheid voor de partner om te blijven slapen
• Pijnstilling d.m.v. een ruggenprik of Remifentanyl pompje
• Kleinschalig team voor meer rust op de kamer
• Mogelijkheid om te bevallen in een bevalbad
• Draadloos CTG (bewaking kind) voor meer
bewegingsvrijheid
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verloskunde
anticonceptie
kinderwens
echoscopie
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In samenwerking met: • Verloskundige praktijk Grave eo • Danure Verloskundigen
• Verloskundige praktijk Raijer en Sup Sevenum • Uitgerekend Venray e.o. Praktijk voor verloskunde
• KraamZus • Kraamzorg Zuid-Gelderland • Lactatiekundige Lonneke Smits • Lactatiekundige Moms & Milk

