Klachtenregeling
Wanneer je een klacht hebt over de verloskundige hulp of
over de bejegening door je verloskundige, praat het liefst
eerst zelf daarover met je verloskundige. Als je hulp hierbij
nodig hebt, kun je meer informatie bij ons op de website
vinden. Wij zijn aangesloten aan het CBKZ
(klachtverloskundige.nl)

Voorlichtingsavonden en
cursusdata
Wil je graag een informatieavond bijwonen over de bevalling of zoek je informatie over een borstvoedingscursus?
Bezoek dan onze website www.verloskundigen-mw.nl en
klik op Extra’s. Daar vind je onderaan veel informatie over
cursussen, en zorgverleners in de buurt.

Contactgegevens:
Verloskundigenpraktijk
Montferland-Wehl
Postadres: Zeddamseweg 32
7041 CR te ’s Heerenberg
Panhuis 52
6941 BZ Didam
Kruisstukweg 3
7031 JD Wehl

T: 0314 - 741 000
Voor spoed, vragen en het maken van afspraken.
www.verloskundigen-mw.nl
info@verloskundigen-mw.nl
twitter: @verlos_mw

BIG NR.
Judith Snelder: 89032060603
Astrid Maus: 19050054803
Annemarie Cornelissen: 39908971303
Marije Spangenberg: 19065698003

Verloskundigenpraktijk
Montferland-Wehl
mei 2020

Welkom in onze praktijk

De eerste echo

Stagiaires

Wij, Judith Snelder, Astrid Maus, Annemarie Cornelissen
en Marije Spangenberg, zijn de verloskundigen in de
praktijk. Naast verloskundigen zijn wij echoscopist en er is
op alle spreekuurlocaties een echo-apparaat beschikbaar.
Thea Loeters is onze praktijkassistente.

Deze vindt rond 7 weken zwangerschap plaats. Dit is
meestal een vaginale echo zodat we een aantal zaken goed
kunnen beoordelen. Tussen de 10e en 11e zwangerschapsweek vindt de zogenaamde termijnecho bij ons plaats. Dit is
een echo om te kijken hoever je precies zwanger bent.

Af en toe zijn er stagiaires aanwezig in onze praktijk. Als
je liever hebt dat er geen stagiaire aanwezig is, kun je dit
telefonisch of op het spreekuur kenbaar maken.

Wij zijn BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het
Kwaliteitsregister voor Verloskundigen van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).
Er is een ‘achterwacht’ regeling met de Verloskundigenpraktijk Zevenaar/Rijnwaarden.

Zwanger?
Als je denkt dat je zwanger bent kun je het intakeformulier
invullen via onze website. Je kunt ons ook bellen hiervoor
op 0314 - 741 000.
Bij de eerste afspraak, de intake, bespreken we leefgewoontes en vragen we hoe lang je zwanger bent, of er
bijzonderheden zijn en of je medicijnen gebruikt. Ook wordt
er gevraagd naar eventuele vorige zwangerschappen en
bijzonderheden in de families. Daarnaast krijg je veel informatie mee, o.a. over zwanger zijn en onderzoeken.
In de loop van de zwangerschap komen jullie regelmatig
op het spreekuur voor controle. Zo houden we goed in de
gaten hoe het met de baby is en kunnen we horen hoe jij
en je partner je voelen.

ZwApp en Orfeus App
Wij werken met de `orfeus App`. Dit is een app voor inzage
in je eigen dossier en echofoto´s. Daarnaast werken we
met de ZwApp, dit is ook een gratis app met veel nuttige
informatie over zwanger zijn en controles.

In het begin
In het begin van de zwangerschap wordt er bloed geprikt:
o.a. om de bloedgroep te bepalen en, ijzer en suiker. Ook
over deze zaken worden folders meegegeven of kun je
meer lezen op onze website. Bijzonderheden zoals opname
in het ziekenhuis, de bevalling etc. worden aan de huisarts
doorgegeven. Indien je hier bezwaar tegen hebt, geef dit
dan aan ons door.
Alle persoonsgegevens zijn beschermd (deze kunnen niet
door derden worden ingekeken, behalve door een mogelijke
waarnemer of stagiaire, zie privacyverklaring). Wij hebben
allemaal zwijgplicht. Niemand, alleen jijzelf, kan informatie
opvragen.

De bevalling en daarna
We zijn 24 uur per dag voor jullie bereikbaar op ons spoednummer, voor de bevalling en ook voor andere dringende
gevallen.
Je mag met ons thuis of in het ziekenhuis bevallen. In sommige gevallen moet je in het ziekenhuis bevallen, dit wordt
dan altijd persoonlijk besproken.
Als de baby geboren is, is het tijd om bij te komen van een
meestal indrukwekkende geboorte. In het kraambed is rust
nemen erg belangrijk. Wij komen een aantal keren thuis om
te kijken hoe het gaat en om de hieplprik te doen.

Kraamzorg regelen
Het is handig om kraamzorg rond de 12e week zelf te regelen. Het is goed om na te vragen wat de eigen bijdrage is
voor kraamzorg.
Kraamzorg Naviva
088-7777 666
www.naviva.nl
Kraamzorg De Kraamvogel
088-7788500
www.dekraamvogel.nl
Kraamzorg Liemers Care
0316-333049
www.kraamzorglc.nl
Daarnaast moet je bij je zorgverzekering melden dat je
zwanger bent, o.a. voor het kraampakket

Achternaam baby
Ben je niet getrouwd, regel dan rond de 20e week zaken
m.b.t. de achternaam van de baby. Tevens kan de partner
de baby erkennen. Dit gebeurt op het gemeentehuis.
Je moet er samen heen met je partner en geldige
identiteitspapieren. De voogdij moet na de geboorte bij de
notaris worden geregeld.

