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Nieuw Geboortecentrum vanaf 2 juni in gebruik

Alle zorg rond zwangerschap en geboorte gebundeld
n

Van verloskundigenpraktijk tot echocentrum, van gloednieuwe
kraamsuites en couveusesuites tot de spreekkamers van de
gynaecologen: in het nieuwe geboortecentrum van VieCuri komt
alle zorg samen die nodig is voor, tijdens en na de zwangerschap
en bevalling. Het feit dat alle deskundigen in één centrum zijn
gevestigd, zorgt voor nog betere overlegmogelijkheden en korte lijnen.
De Family Centered Care gedachte staat centraal: in het nieuwe
geboortecentrum draait alles om het welzijn van het hele gezin.
De meeste vrouwen met een
positieve zwangerschapstest,
melden zich in eerste instantie bij
de verloskundige in hun woonplaats. Vanaf 2 juni kunnen ze
daarvoor ook in het geboortecentrum terecht: zowel eerstelijns
verloskundigen als de tweedelijns
verloskundigen en gynaecologen
van VieCuri hebben een plek in
het centrum. Het geboortecentrum
is gevestigd in een nieuw onderkomen bij het VieCuri-ziekenhuis
in Venlo, boven de Spoedpost en
met een ingang aan de Professor
Gelissensingel. Door de krachten
te bundelen, wordt de onderlinge
samenwerking nog hechter
en is het eenvoudiger om bij

problemen of bijzonderheden
met elkaar te overleggen.
Maatwerk
Als na negen maanden eindelijk
het moment van bevallen is
aangebroken, kunnen vrouwen
terecht in een van de zestien
ruime kraamsuites van het
geboortecentrum. In deze suites
vindt de bevalling plaats. Daarna
wordt de medische apparatuur
zoveel mogelijk verwijderd, waardoor de kamer wordt ‘omgetoverd’
tot een soort van huiskamer.
Hier kan de partner blijven slapen
en ook het kind blijft vanzelfsprekend dichtbij de moeder.
Alle specialisten komen naar

het gezin toe voor het bieden van
de benodigde zorg. Deze zorg
wordt afgestemd op de wensen en
behoeften van het kindje en zijn
ouders; op en top maatwerk!
Couveusesuites
Op de bovenste bouwlaag, de
tweede verdieping, van het
nieuwe geboortecentrum is de
afdeling neonatologie gevestigd.
Alle kinderen op deze afdeling
hebben extra bewaking en zorg
nodig omdat ze te vroeg geboren
zijn of medische problemen
hebben. Het nieuwe geboortecentrum telt negen couveusesuites waar het hele gezin, net als
op de reguliere kraamsuites, op
dezelfde kamer kan verblijven. Dit
is essentieel voor de band tussen
ouders en kind en bevorderlijk
voor een spoedig herstel en het
aansterken van de pasgeborene.
Door de locatie van het geboortecentrum kunnen indien nodig
extra specialisten van andere
afdelingen van VieCuri direct ter
plekke zijn: een veilig gevoel als

het kind nog meer specialistische
zorg nodig heeft.
De eerste tijd thuis
Na ontslag uit het ziekenhuis,
breekt de eerste spannende tijd
met het kindje thuis aan. Maar
ook dan worden de kersverse
ouders niet aan hun lot overgelaten. Ieder gezin heeft recht op
ongeveer acht dagen kraamzorg;
hoeveel dagen precies is
afhankelijk van de gekozen zorgverzekering. De kraamzorg werkt
volgens een afbouwschema.
Blijkt echter dat de zorg langer
nodig is, dan is verlenging
mogelijk. Bijvoorbeeld als de
moeder nog veel pijn heeft of er
veel tegenslagen zijn. In probleem
situaties is er altijd contact met
VieCuri. En natuurlijk komt ook de
verloskundige de eerste tien dagen
na de bevalling moeder en kind
controleren. Ook dan zijn de
lijnen met het geboortecentrum
kort. Een zo plezier mogelijke
zwangerschap, bevalling en
kraamtijd, dat is het doel!

“Met de komst van het
geboortecentrum
wordt de eerstelijns en
tweedelijns zorg voor de
zwangeren in onze regio
nog beter op elkaar
afgestemd. En dat is
vooral voor de patiënt
een grote winst!”

Judith Schrouff,
Verloskundigenpraktijk
Venlo-Blerick
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Hoera, ik ben zwanger!
De positieve test laat er geen twijfel over bestaan: je bent zwanger! Is dit je eerste zwangerschap, dan ga je een hele nieuwe fase in
je leven in. Een mooie en bijzondere fase, maar ook een met veel vragen en wellicht ook onzekerheden. Als je al één of meerdere
kindjes hebt, dan weet je al een beetje wat je te wachten staat. Maar hoe dan ook: een zwangerschap is en blijft bijzonder!
In de eerste weken en maanden van je zwangerschap maak je de keuze, al dan niet gedwongen in geval van een medisch probleem
of bijzonderheden, voor begeleiding door de verloskundige of gynaecoloog. Ook krijg je de eerste echo’s en kun je de buitenwereld
gaan vertellen dat jullie een kindje verwachten!

Krachtenbundeling in geboortecentrum

Zwanger en dan… verloskundige of gynaecoloog?
n

De meeste zwangere vrouwen worden begeleid door een
verloskundige. Soms is behandeling door de gynaecoloog
echter noodzakelijk omdat aan de zwangerschap of bevalling
bepaalde risico’s kleven. Dan is er sprake van een medische indicatie.
Zowel eerstelijns verloskundigen als de gynaecologen van VieCuri
hebben een plek in het geboortecentrum. Hierdoor kan nog sneller
worden geschakeld.

Gynaecoloog Annemieke van Wijck op de polikliniek in VieCuri.

Eerstelijns verloskundige Margo Vermazeren in haar praktijk Horst en Maasdorpen.

De meeste vrouwen met een
positieve zwangerschapstest
melden zich in eerste instantie
bij de verloskundige in hun
woonplaats. Deze bekijkt of het
nodig is om de zwangere door te
sturen naar een gynaecoloog.
“We maken standaard een risicoselectie”, vertelt Judith Schrouff
van Verloskundigenpraktijk
Venlo-Blerick. “Hierbij stellen we
de vrouw vragen over haar eigen
gezondheid en die van haar
partner, en kijken we of in de
familie bepaalde aandoeningen
voorkomen. In bepaalde gevallen
is doorverwijzing naar de
gynaecoloog sowieso aan de orde,
bijvoorbeeld als een zwangere
suikerziekte heeft of bepaalde
medicijnen gebruikt.”
Sommige vrouwen kloppen
bij voorbaat al aan bij de
gynaecoloog in het ziekenhuis,
omdat hun medische situatie
hier aanleiding toe geeft of
omdat ze hier ook tijdens hun

eerste zwangerschap onder
behandeling waren, vertelt
VieCuri-gynaecologe Annemieke
van Wijck. “Alle ‘nieuwe’
zwangeren worden echter
besproken in een gezamenlijk
overleg dat gynaecologen en
verloskundigen in de regio
maandelijks plannen. In dit
overleg bepalen we samen welk
‘zorgpad’ iemand gaat doorlopen;
begeleiding door de verloskundige, door de gynaecoloog
of een combinatie van beiden.”
Overstap gedurende
zwangerschap
Het geplande zorgpad kan
gedurende de zwangerschap, of
zelfs tijdens de bevalling, nog
veranderen. Bij een eerste
zwangerschap komt meer dan
vijftig procent van de vrouwen
die onder behandeling waren bij
een verloskundige uiteindelijk in
het ziekenhuis terecht; een deel
wordt gedurende de zwanger-

schap doorverwezen en een deel
gaat pas tijdens de bevalling naar
het ziekenhuis. Bijvoorbeeld
omdat zij zwangerschapssuiker
ontwikkelen, een hoge bloeddruk
hebben of omdat het kindje
te klein is. “Bij tweede of latere
zwangerschappen ligt dit
percentage lager”, licht Margo
Vermazeren toe. Zij is werkzaam
bij Verloskundigenpraktijk Horst
en Maasdorpen. “Of het nodig is
om naar het ziekenhuis te gaan,
bepalen we op basis van onze
kennis en ervaring. Daarbij kent
ons land richtlijnen over welke
medische zaken door de
verloskundige en welke door de
gynaecoloog moeten worden
behandeld. Overigens toont
onderzoek aan dat bij een
volgende bevalling de kans op
complicaties kleiner is wanneer
vrouwen onder behandeling
zijn bij een verloskundige en
kiezen voor een thuisbevalling
in plaats van een poliklinische
bevalling.”

Verschil
Wat is nu het verschil tussen
begeleiding door de verloskundige en door de gynaecoloog,
afgezien van het feit dat
gynaecologen in medisch opzicht
zwaarder zijn onderlegd? “Een
eerstelijns verloskundige
onderscheidt zich door een
persoonlijke benadering; wij zien
de meeste vrouwen gedurende
hun hele zwangerschap, en
‘doen’ vervolgens ook de
bevalling”, vertelt Judith Schrouff.
“Daarbij is het contact met de
eerstelijns verloskunde laagdrempeliger: heeft een vrouw een
vraag, dan kan zij rechtstreeks
contact met ons opnemen. Ook
heeft de eerstelijns verloskundige
over het algemeen meer oog voor
de privésituatie van een cliënt.”
Annemieke van Wijck geeft aan
dat ook de gynaecologen van
VieCuri een persoonlijke
begeleiding hoog in het vaandel
hebben. “We streven ernaar
om vrouwen zoveel mogelijk

onder behandeling te houden
van dezelfde arts. Alleen op het
moment van bevallen, is dat
lastiger, omdat we binnen VieCuri
natuurlijk met veel meer mensen
aan het werk zijn.”
Sneller duidelijkheid
Diverse eerstelijns verloskundigenpraktijken uit de regio
(Astrea, Venlo-Blerick en
Reuver-Tegelen) gaan spreekuur
houden in het geboortecentrum.
Hierdoor zullen de contacten
tussen verloskundigen en
gynaecologen intensiever worden,
waar de patiënt dan weer van
profiteert. “Doordat je dichter
bij elkaar zit, kun je elkaar
makkelijk even aanklampen en
overleggen over bepaalde zaken”,
zegt Vermazeren. “Hierdoor
blijven zowel verloskundigen
als gynaecologen beter op de
hoogte van de patiënt. Ook
kunnen we bij vragen sneller
duidelijkheid geven richting de
patiënt.”

“De professionals in het geboortecentrum bieden
zwangere vrouwen en
hun partner hoogwaardige
verloskundige zorg in een veilige,
huiselijke omgeving.”
Jacqueline van Straaten,
tweedelijns verloskundige
bij VieCuri
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Vera Schatorje uit Wanssum:

‘Ik voel me welkom
bij VieCuri’
“Begin oktober verwachten we ons tweede kindje. Voor mij was
meteen duidelijk dat gynaecologe Anika Dam van VieCuri mij
zou gaan begeleiden. Sinds ik in 2012 werd geopereerd aan
endometriose - cystes aan de eierstokken - ben ik bij haar onder
behandeling. De operatie verliep toentertijd goed, ik raakte zwanger
en in maart vorig jaar ben ik bevallen van onze dochter Anne.
Voor deze tweede zwangerschap is begeleiding door een
gynaecoloog medisch gezien geen must meer. Maar ik heb er toch
voor gekozen om bij VieCuri onder behandeling te blijven, vanwege
de fijne ervaringen tijdens mijn eerste zwangerschap en in het
traject dat daaraan voorafging. Ik heb een fijne persoonlijke band
opgebouwd met Anika Dam en voel me bij VieCuri meer dan
welkom! Daarbij is het een geruststellende gedachte dat bij elke
echo wordt gekeken of ook medisch alles in orde is en de
endometriose niet opnieuw de kop opsteekt. Dit, en het feit dat
alle echo’s tot nu toe goed waren, maakt dat ik echt onbezorgd kan
genieten van mijn zwangerschap!”

Kim van Bakel uit Venlo:

‘Verloskundigenpraktijk geeft huiskamergevoel’
“Wij hebben onlangs ons derde kindje gekregen. Net als bij onze eerste twee kinderen ben
ik thuis bevallen, en werd ik gedurende de zwangerschap begeleid door Judith Schrouff van
Verloskundigenpraktijk Venlo-Blerick. Toen ik voor de eerste keer zwanger was, heb ik gegoogled op
verloskundigen in Venlo en kwam ik bij deze praktijk terecht. Omdat ik geen medische indicatie had,
was er voor mij geen reden om naar het ziekenhuis te gaan. Daarbij wilde ik bij voorkeur thuis bevallen,
zonder pijnbestrijding. Dat is drie keer gelukt en daar ben ik heel blij om; een thuisbevalling is heel
speciaal en intiem! Gedurende mijn drie zwangerschappen heb ik een fijn contact opgebouwd met
Judith, en ook met haar collega’s Daisy en Ingrid; je leert elkaar echt kennen. Dat is prettig, aangezien
een zwangerschap toch iets heel persoonlijks is. Daarbij vind ik de verloskundigenpraktijk an sich een
fijne en prettige omgeving, waar een echt huiskamergevoel heerst.
Daarnaast kon ik Judith altijd bellen met vragen of onzekerheden. En vaak mocht ik dan ook even langskomen, alleen al om weer even de bevestiging te krijgen dat alles in orde was. Dat was heel erg fijn.”

De mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek

Als het maar gezond is…
n

Een gezond kindje is de grootste wens van aanstaande ouders.
Via prenatale screening en diagnostiek kunnen aangeboren
en erfelijke afwijkingen bij het ongeboren kindje al in een vroeg
stadium worden gesignaleerd. Bij VieCuri worden als screeningsonderzoek de combinatietest en de 20-wekenecho uitgevoerd,
daarnaast heeft VieCuri een vergunning voor diagnostische testen als
de NIPT-test en de uitgebreide 20-wekenecho.
Iedere vrouw die zwanger is, krijgt
de mogelijkheid om het kindje in
haar buik te laten testen op
eventuele medische afwijkingen.
Stemmen de aanstaande ouders
hiermee in, dan wordt in de

twaalfde week van de zwangerschap de zogeheten combinatietest uitgevoerd, die bestaat uit
een nekplooimeting van de foetus
en een bloedtest bij de zwangere.
“Hierbij wordt de foetus onder

meer getest op het syndroom van
Down”, vertelt gynaecoloog Ella
Wijnen. “Blijkt er een verhoogd
risico - dit is een risico van 1 op
200 of lager - , dan was tot vorig
jaar een vruchtwaterpunctie de
volgende stap. Deze punctie
bracht echter ook het risico op
een miskraam met zich mee.
Sinds 1 april 2014 wordt in ons
ziekenhuis daarom een nieuw
onderzoek uitgevoerd, de NIPTtest. Deze test kent geen risico’s
voor de zwangerschap.”
Groot dilemma
NIPT staat voor Niet Invasieve
Prenatale Test. Hierbij wordt in of
rondom de dertiende week van de
zwangerschap bloed afgenomen
bij de zwangere, dat wordt
onderzocht in het laboratorium.
Uit dit bloedmonster kan ook het
DNA van het ongeboren kindje
worden verzameld. “Dit wordt
gecheckt op het syndroom van
Down, maar ook op enkele
andere chromosoomafwijkingen.
Komt een afwijking aan het licht,
dan stelt dit de aanstaande
ouders voor een groot dilemma:
breken ze de zwangerschap af of
niet? Gelukkig is de uitslag in de
meeste gevallen goed en kunnen
de ouders zorgeloos genieten van
de rest van de zwangerschap.”
Zwangere vrouwen van 36 jaar of
ouder hadden tot 1 januari de
mogelijkheid om een vruchtwaterpunctie te laten uitvoeren.
“Tegenwoordig doen we eerst
een combinatietest. Blijkt daaruit
een verhoogd risico, dan wordt
een NIPT-test gedaan. Als we
hierbij een afwijking constateren,

wordt alsnog een vruchtwaterpunctie voorgesteld. Hierdoor
worden vruchtwaterpuncties
veel minder vaak gedaan dan
voorheen.”
Uitgebreide 20-wekenecho
De GUO, een soort uitgebreide
20-wekenecho, is een ander
onderzoek om eventuele
afwijkingen vroegtijdig aan het
licht te brengen. “Deze wordt
uitgevoerd op medische indicatie.
Bijvoorbeeld wanneer een
bepaalde aandoening voorkomt
in de familie, of de moeder
medicijnen gebruikt die een
afwijking kunnen veroorzaken”,
vertelt Ella Wijnen. “Bij deze echo
wordt alles net iets uitgebreider
en gedetailleerder bekeken dan
bij een reguliere 20-wekenecho.
VieCuri is door het Academisch

Gynaecoloog Ella Wijnen

Ziekenhuis Maastricht aangewezen
om deze GUO te mogen uitvoeren.
Daar zijn we trots op. En voor
aanstaande ouders is het een stuk
makkelijker; het scheelt hen een
reis naar Maastricht.”

“Het is ﬁjn om straks een eigen stek te hebben in het
geboortecentrum, maar het is dan ook makkelijker om
even te overleggen met de gynaecologen van VieCuri.
De lijntjes zijn korter en er kan sneller
worden geschakeld. Dit is prettiger voor
ons, maar vooral ook voor de patiënt.”

Mieke Renkens,
coördinator Centrum Verloskundig
Onderzoek Noord-Limburg
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BC Uitgevers bv
feliciteert het
VieCuri-ziekenhuis
met het
geboortecentrum.

www.bcuitgevers.nl
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Op de helft
Twintig weken zwanger; je bent halverwege. Je kindje is al behoorlijk gegroeid en je buik is goed zichtbaar. Je hebt de kraamzorg
wellicht al geregeld en het is nu tijd voor de 20-wekenecho. Een spannend moment in de zwangerschap: er wordt immers gekeken
naar eventuele lichamelijke afwijkingen van de ongeboren baby. Is alles goed, dan kan het grote genieten pas echt beginnen!

Wat doet het Centrum Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg?

‘We nemen altijd het zekere voor het onzekere’
n

Een zwangerschap kent veel spannende momenten. Zo is het
voor aanstaande ouders heel bijzonder om het ongeboren
kindje te zien tijdens een echo. De 20-wekenecho is extra spannend,
omdat hierbij wordt gekeken naar eventuele lichamelijke afwijkingen
van de ongeboren baby. Zwangere vrouwen in Noord-Limburg
worden voor deze en andere echo’s doorverwezen naar het Centrum
Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg. Ook dit centrum krijgt een
plekje in het geboortecentrum.
“Het Centrum Verloskundige
Onderzoek Noord-Limburg
(CVONL) is een samenwerkingsverband van zes Noord-Limburgse
verloskundigenpraktijken. Zij
verwijzen zwangere vrouwen
naar ons door voor diverse onderzoeken”, vertelt Mieke Renkens,
coördinator van het CVONL. In
het centrum werken daarnaast
twee echoscopistes en een
assistente. Zij voeren onder meer
de combinatietest uit, waarbij het
risico op een kindje met bijvoorbeeld het syndroom van Down in
kaart wordt gebracht. Dit gebeurt
door het uitvoeren van een bloedtest en een nekplooimeting.
Op safe spelen
Verloskundigen in de regio
verwijzen zwangeren ook voor de
20-wekenecho door naar het
CVONL; jaarlijks worden hier zo’n
1500 van deze echo’s uitgevoerd.
“Wij beschikken over een
geavanceerder echoapparaat dan
de reguliere verloskundigen-

praktijken”, legt Renkens uit. “Bij
de 20-wekenecho bekijken we het
kindje aan de buitenkant, en
kijken we of eventuele afwijkingen
zichtbaar zijn. We checken
bijvoorbeeld of de wervelkolom
gesloten is, of het hartje in orde is,
of het kindje geen klompvoetjes
heeft en of alle vingertjes en
teentjes eraan zitten. Ook kijken
we waar de placenta zich bevindt.
Daarnaast kunnen we de ouders
vertellen of het een jongetje of
een meisje wordt; mits ze dit
willen weten natuurlijk. In ieder
geval is de 20-wekenecho altijd
heel spannend voor aanstaande
ouders; misschien wel het meest
spannende moment van de hele
zwangerschap.”
Groeiecho
Is er tijdens de 20-wekenecho iets
afwijkends te zien, dan worden de
aanstaande ouders doorgestuurd
naar VieCuri Medisch Centrum of
naar het Academisch Ziekenhuis
in Maastricht. “Hier wordt het

De 20-weken echo is altijd heel spannend voor aanstaande ouders.

ongeboren kindje verder
onderzocht. Soms blijkt het loos
alarm, maar we nemen altijd het
zekere voor het onzekere.”
Ook later in de zwangerschap
worden vrouwen soms doorgestuurd naar het CVONL.
Bijvoorbeeld voor een groeiecho,
of om te checken waar de
placenta zich bevindt. “Een
groeiecho wordt gedaan als de
verloskundige vermoedt dat het

hoofdje of bepaalde andere
lichaamsdelen te groot of te klein
zijn. Wij doen dan een echo om
te zien of dit daadwerkelijk zo is.
Is dat het geval, dan wordt de
zwangere meestal doorgestuurd
naar de gynaecoloog.”
Sneller schakelen
Het CVONL huurde tot nu toe
een ruimte bij de huisartsenpost
aan de Hagerhofweg. Binnenkort

neemt het centrum haar intrek in
het nieuwe geboortecentrum. Dit
zal een duidelijke meerwaarde
hebben, verwacht Renkens.
“Sowieso is het fijn om een eigen
stek te hebben, maar het is straks
ook makkelijker om even te overleggen met de gynaecologen van
VieCuri. De lijntjes zijn korter en
er kan sneller worden geschakeld.
Dit is prettiger voor ons, maar
vooral ook voor de patiënt.”

‘Eén telefoontje voldoende voor aanvragen van kraamzorg’

‘Vrouwen wegwijs maken in een nieuwe wereld’
n

Iedere vrouw in Nederland heeft recht op kraamzorg na de bevalling. Eén telefoontje naar een
kraamzorgaanbieder als Groene Kruis, KraamZus of Allerzorg is voldoende om dit traject in gang
te zetten.
“Kraamzorg kan het beste worden
aangevraagd rond de vijftiende
week van de zwangerschap”,
vertelt Annet Rutten, kraamzorgverpleegkundige bij Groene
Kruis Kraamzorg. “Meestal
worden zwangere vrouwen
hierop geattendeerd door hun
verloskundige of gynaecoloog.”
In Noord-Limburg kunnen
aanstaande moeders voor zorg
na de bevalling terecht bij Groene
Kruis Kraamzorg of een andere
kraamzorgaanbieder, zoals
KraamZus of Allerzorg. “Eén
telefoontje naar ons is voldoende
om het traject in gang te zetten”,
vertelt Rutten. “Wij nemen de

aanvraag in behandeling en
sturen de aanstaande ouders
een informatiepakketje toe. Ook
informeren we hen over welke
actie ze moeten ondernemen
richting de verzekeraar. Meestal
volstaat het doen van een
melding.”

uren kraamzorg in de eerste acht
dagen na de bevalling; meestal
gaat het om 45 tot 49 uur.
Hoeveel je daarvan vergoed
krijgt, is afhankelijk van je zorgverzekering. Meestal geldt een
eigen bijdrage van circa 4 euro
per uur”.

Intakegesprek
Tussen de 28e en 32e week van de
zwangerschap vindt een intakegesprek plaats met de aanstaande
ouders. “Dan kijken we of alles
thuis op orde is voor de komst van
het kindje en stellen we het aantal
uren kraamzorg vast. Iedereen
heeft recht op een bepaald aantal

Vertrouwensband
Aanstaande ouders hebben vaak
veel vragen en behoefte aan
duidelijke antwoorden. Groene
Kruis Kraamzorg hecht daarom
veel waarde aan persoonlijk
contact. “We zorgen altijd voor
een vast aanspreekpunt, waar
aanstaande ouders terechtkunnen
met vragen over kraamzorg of de
zwangerschap. Hierdoor ontstaat
een vertrouwensband.”
Groene Kruis Kraamzorg is ook
een van de kraamzorgorganisaties
die een plek krijgen in het
geboortecentrum. “Enkele van
onze kraamzorgverpleegkundigen
werken een paar dagdelen vanuit
het geboortecentrum. Hierdoor
zijn de lijnen korter en hopen
we aanstaande moeders nog
beter van dienst te kunnen zijn.
We willen méér zijn dan alleen een
kraamzorgaanbieder en vrouwen
wegwijs maken in de nieuwe
wereld die hen te wachten staat.”

“In dit unieke concept van het geboortecentrum speelt
kraamzorg een belangrijke rol in de continuïteit van
zorg tussen ziekenhuis en zorg thuis.”

Annet Rutten,
kraamzorgverpleegkundige
Groene Kruis Kraamzorg

Eefje Klaassens uit Venlo:

‘Kraamverpleegkundigen
met hart voor hun vak’
“Begin april is Mick geboren, ons vierde kindje. Alle vier de keren
heb ik Groene Kruis Kraamzorg ingeschakeld voor het bieden van
kraamzorg. Tijdens de eerste zwangerschap wist ik niet hoe snel ik
me moest aanmelden voor kraamzorg, de laatste keer was ik het
bijna vergeten. Groene Kruis Kraamzorg vertelde me telkens precies
wat ik moest doen richting de verzekering; daar hoefde ik zelf
niet over na te denken.
We hebben de kraamzorg alle vier de keren als zeer positief ervaren;
ik heb iedere keer een hele fijne kraamweek gehad. De kraamverzorgsters die bij ons in huis kwamen, waren fijne en warme
mensen die met ons meedachten. En er was volop ruimte voor
persoonlijk contact; je voelde dat deze mensen hart hebben voor
hun vak.”

6

Process bbfm ondersteunt, begeleidt
en adviseert zijn opdrachtgevers in
iedere fase van het bouwproces.
Van initiatief tot planontwikkeling, van
realisatie tot beheer. De werkzaamheden die hierbij worden verricht
variëren van het leveren van diensten/
producten op onderdelen tot het
ontwikkelen en realiseren van integrale
projecten, waarbij ook turn-key
projecten tot de mogelijkheid
behoren.
Op basis van uw specifieke vraagstelling,
leggen wij u graag vrijblijvend,
een op maat gemaakt plan van aanpak
voor, dat aansluit op uw wensen en
randvoorwaarden.

Process bbfm is al meer dan 15 jaar een
betrouwbare partner voor VieCuri als het
om huisvesting gaat. Zowel in Venlo als
Venray is een lange reeks gerealiseerde
projecten hiervan het resultaat. Momenteel
werken wij met een enthousiast team aan
de nieuw te realiseren Spoedpost en
Geboortecentrum voor de locatie Venlo.

Projectmanagement voor rendement
in de Zorg!

Wilhelminasingel 58
Postbus 4128 | 6202 PA Maastricht
T 043 363 88 82 | F 043 362 13 20
www.process-bbfm.nl
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Echoscopie in het ziekenhuis

‘20-wekenecho is meer dan een gewoon onderzoek’
n

VieCuri heeft twee echoscopistes in dienst, die
echo’s uitvoeren bij zwangere
vrouwen die onder behandeling
zijn van de gynaecoloog of
waarbij het verloop van de
zwangerschap aanleiding geeft
tot extra onderzoek en
monitoring. De 20-wekenecho
is een belangrijk onderdeel in
het takenpakket van de echoscopistes. “Deze echo is een
serieus onderzoek en dat beseffen
gelukkig steeds meer ouders.”
De werkzaamheden van de
echoscopistes van VieCuri komen
deels overeen met de taken van
het Centrum Verloskundige
Onderzoek Noord-Limburg
(zie artikel op pagina 5). Toch
zijn er ook duidelijke verschillen,
geeft Monique Cuypers aan.
Zij werkt al dertig jaar bij VieCuri,
als verloskundige en sinds 2007
ook als echoscopiste. “Wij
voeren 20-wekenecho’s en
andere reguliere echoscopische
onderzoeken uit bij vrouwen
die door de gynaecoloog worden
behandeld. Daarnaast verwijzen
verloskundigen in de regio en het
CVONL naar ons door wanneer
hier medisch gezien aanleiding
toe is, en de zwangerschap
‘anders dan anders’ verloopt.
Bijvoorbeeld wanneer het kindje
verkeerd ligt, als sprake is van
een groeiachterstand, te weinig
vruchtwater of van afwijkingen
aan de placenta.”

Aan de hand van wat de echo’s laten zien, worden aanvullende acties ingezet, zoals het maken van een hartﬁlmpje van de baby.

Intensieve begeleiding
Wanneer mogelijke afwijkingen
worden gesignaleerd, verwijzen
de echoscopistes van VieCuri
door naar het Academisch
Ziekenhuis Maastricht. Vaak is
intensievere monitoring van de
zwangerschap bij VieCuri echter al
voldoende. “Heeft het kindje een
groeiachterstand dan checken we
bijvoorbeeld iedere week of twee
weken hoe de baby zich ontwikkelt.
Datzelfde is het geval wanneer
het kindje te weinig vruchtwater
heeft. Aan de hand van wat de
echo’s laten zien, zetten we
aanvullende acties in gang.
Denk bijvoorbeeld aan het laten
maken van een hartfilmpje,
ziekenhuisopname van de
zwangere of verdere controles
om de reden voor te snelle of
langzame groei van het kindje te
achterhalen. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk: soms
zien we dat de zwangerschap
na een tijdje toch weer volgens
schema verloopt. Dan kan de
moeder in spe haar zwangerschap
vervolgen onder begeleiding van
de verloskundige.”

Zichtbare afwijkingen
Cuypers geeft aan dat met name
de 20-wekenecho vroeger werd
gezien als een ‘leuke’ echo,
waarbij de aanstaande ouders
het kindje kunnen zien en horen
of het een jongetje of een meisje
wordt. “Deze echo is echter méér
dan een gewone echo en in de
eerste plaats een moment om
te checken of er zichtbare
afwijkingen zijn. We kijken
bijvoorbeeld of de wervelkolom
gesloten is, of het hartje in orde
is, of er geen afwijkingen van
nieren, buikwand of middenrif
zichtbaar zijn en of het kindje
geen klompvoetjes of waterhoofd
heeft. Dat vertellen we vooraf
ook duidelijk aan de ouders en
gelukkig dringt dat besef steeds
meer door.” In de meeste
gevallen laat de 20-wekenecho
niets afwijkends zien. Volgens
Cuypers is doorverwijzing naar
een academisch ziekenhuis
slechts in vijf procent van de
gevallen nodig. “Soms twijfelen
we echter over wat we zien,
en willen we op safe spelen.

Bij verder onderzoek blijkt er
dan toch niet altijd iets aan de
hand.”
Vrije keuze
Hoewel 95 procent van de
zwangere vrouwen een 20-wekenecho laat doen, benadrukt
Cuypers dat dit onderzoek niet
verplicht is. “Als aanstaande
ouders heb je het recht om

dingen niet te weten. Ouders
worden daarom al vanaf het
begin van de zwangerschap
geïnformeerd over de nekplooimeting en de 20-wekenecho.
Ook proberen we hen bewust
te maken van de mogelijke
bevindingen en gevolgen, en
mensen krijgen hierbij ook
bedenktijd. Want als je hoort
dat er iets mis is, kan dat veel

spanning en onzekerheid
opleveren en lastige dilemma’s
met zich meebrengen. In het
uiterste geval kan dit zelfs leiden
tot de moeilijke keuze om de
zwangerschap af te breken.
Daarom is het belangrijk dat
ouders zich realiseren wat voor
impact bepaalde informatie kan
hebben en beseffen dat een
echo een vrije keuze is.”

Antoinette Hoogeveen-Frissen uit Reuver:

‘Eindelijk echt genieten van de zwangerschap’
“Toen bij de 20-wekenecho alles in orde bleek, was dat een enorme opluchting. Wij waren
ons heel erg bewust van het doel van deze echo, en de mogelijke afwijkingen die gesignaleerd
zouden kunnen worden. Ik ben 43 jaar en heb eerder drie miskramen gehad; daardoor was ik bang dat
het weer fout zou gaan. Daarbij beseften we: is het kindje zwaar gehandicapt, dan zullen we de zwangerschap afbreken. De twee weken voorafgaand aan de echo heb ik slecht geslapen!
De echo werd uitgevoerd door mevrouw Cuypers: een kundige echoscopiste, die duidelijk uitlegde wat
het beeld liet zien. Dat vond ik erg prettig. Ik was ook positief verrast door hoe nauwkeurig alles werd
bekeken en gecheckt. Hierdoor kijk ik met een positief gevoel terug op de echo. En natuurlijk ben ik
enorm blij dat alles goed is: nu kan ik eindelijk echt gaan genieten van mijn zwangerschap.”
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De baby dient zich aan…
En dan is het zover. Bijna kun jij jouw kindje in de armen sluiten. Thuis bevallen of in het ziekenhuis is niet altijd een vrije keus. Bij
medische problemen is de expertise van het ziekenhuis onontbeerlijk. Maar of je nu onder begeleiding van je eigen verloskundige
bevalt of onder begeleiding bent van een gynaecoloog, in het nieuwe geboortecentrum is in beide gevallen pijnbestrijding mogelijk.
In het geboortecentrum zijn negen couveusesuites beschikbaar voor te vroeg geboren kindjes of baby’s met gezondheidsklachten.
In deze suites verblijven moeder en kind op dezelfde kamer, net zoals in de reguliere kraamsuites het geval is. Het gezin staat hier
centraal en wordt nauw betrokken bij de zorg voor het pasgeboren kindje; dit noemen we Family Centered Care. En of je nu thuis
bevalt of in het nieuwe geboortecentrum: natuurlijk kun je in de eerste dagen na de geboorte rekenen op kraamzorg. Die eerste week
met je kleintje is een spannende tijd; de kraamzorg en verloskundige helpen je daarom goed op weg.

Zorg op de kraamsuites:

‘Het gezin staat echt centraal’
n

In het nieuwe geboortecentrum draait alles om het welzijn van
het hele gezin. Nicole van den Goor-Camps werkt al vijftien jaar
als O&G ( obstetrie en gynaecologie) verpleegkundige op de kraamafdeling en de verloskamers. In het geboortecentrum bevinden zich
14 kraamsuites. “Door de mogelijkheid van rooming-inn krijgt het
gezin echt een thuisgevoel.”
Als O&G verpleegkundige op de
kraamsuites begeleidt Nicole van
den Goor-Camps de ouders
tijdens de bevalling. Daarnaast
verzorgt ze, samen met de verloskundige, de eerste opvang en
controle van de pasgeborene.

“Als een kindje wordt geboren,
observeer ik meteen hoe hij of
zij het doet. Als het nodig is,
roepen we er een kinderarts
bij. Ook de moeder blijven we
goed observeren op bijzonderheden.”

Wensen
Een belangrijke taak van de
verpleegkundige op de kraamsuites is ouders op hun gemak
stellen. “Vaak is de opname
onverwacht, bijvoorbeeld als de
moeder hoge bloeddruk krijgt.
Het is een hele opgave om dan
ineens in het ziekenhuis te liggen,
waar alles anders is. Iedereen
heeft zijn eigen verwachtingen.
Daarom bespreken we altijd wat
de wensen zijn. Daar komen we
zoveel mogelijk aan tegemoet. Zo
is het bijvoorbeeld mogelijk dat
ook de partner blijft slapen in de
kraamsuite.”
Thuisgevoel
Moeder en kind blijven tijdens en
na de bevalling in de kraamsuite,
waar het hele gezin samen kan
zijn onder de noemer roominginn. “Onze insteek is dat het gezin
per dag een vaste verpleegkundige krijgt als aanspreekpunt,
in plaats van iedere dag
verschillende verpleegkundigen.
We doen er alles aan om een
thuisgevoel te creëren. Zo mogen
mensen zelf plannen hoe laat het
bezoek komt; wij stemmen alle

O&G verpleegkundige Marielle Hermans verzorgt samen met de verloskundige de eerste
opvang en controle van de pasgeborene.

controles en zorg daar zoveel
mogelijk op af. Het gezin staat
echt centraal. Ik ben me ervan
bewust dat een bevalling een
heel belangrijke gebeurtenis in

iemands leven is. We proberen
de bevalling zo prettig mogelijk
te laten verlopen, zodat mensen
er met een goed gevoel op kunnen
terugkijken.”

De acht basisprincipes van Family Centered Care

Lachgas bij bevalling onder begeleiding eerstelijns verloskundige

• De kracht van het gezin.
• De door zorgverleners te bieden vertrouwen en respect.
• Het geven van de mogelijkheid aan klanten om eigen keuzes te
maken.
• Het delen van eerlijk en onbevooroordeelde informatie.
• Het geven van support door de zorgverleners.
• Flexibiliteit van de zorgverleners.
• Samenwerking tussen zorgverleners en zorgvragers.
• Voorwaarden scheppend.

‘Lachgas veilig voor moeder en kind’

“We doen er alles aan om een
thuisgevoel te creëren.”
Nicole van den Goor-Camps,
O&G (obstetrie en gynaecologie)
verpleegkundige in VieCuri

n

Wie in het nieuwe
geboortecentrum bevalt
onder begeleiding van de eigen
eerstelijns verloskundige,
kan straks gebruikmaken van
lachgas, oftewel Relivopan.

er geen infuus hoeft worden
aangelegd. Ook zijn er geen
negatieve gevolgen voor moeder
en kind. Wel kan de moeder
soms misselijk worden; als ze
moet overgeven, stoppen we
met het gas.”

Dit middel bestaat voor vijftig
procent uit lachgas en voor
vijftig procent uit zuurstof. De
eerstelijns verloskundigen in
het geboortecentrum mogen
als enigen in Noord-Limburg
gebruikmaken van deze
mogelijkheid, aangezien aan
het gebruik van lachgas
bepaalde eisen worden gesteld.
Zo zijn een gedegen gebruikerstraining en een goede afzuiging,
die in het geboortecentrum
is aangelegd, essentieel.
Eerstelijns verloskundige Judith
Schrouff van Verloskundigenpraktijk Venlo-Blerick: “In het
nieuwe geboortecentrum
kunnen we veilig gebruikmaken van lachgas. Het wordt
toegediend via een inhalatiemasker. De vrouw ademt in
net voor een wee en een halve
minuut later werkt het middel
optimaal. Bij de uitademing
wordt het gas afgezogen. Het
voordeel van lachgas is dat

Meer ontspannen
Lachgas neemt de top van de pijn
weg en brengt de vrouw in een
licht euforische stemming. “Het
moment van toedienen gaat

Eerstelijns verloskundige Judith Schrouff

altijd in overleg met ons, want
het hangt ook af van de mate
van ontsluiting. We hopen dat
patiënten door lachgas meer
ontspannen raken en daardoor
beter gaan ontsluiten. Op die
manier hoeven patiënten niet
te worden doorverwezen naar
de gynaecoloog voor pijnstilling
en kunnen meer zwangeren
bij hun eigen verloskundige
bevallen.”
Zonder pijnstilling…
Pijnstilling tijdens de bevalling
is overigens geen must:
uiteindelijk bevallen ook nog
veel vrouwen zonder pijnstilling.
Er zijn immers ook natuurlijke
pijnbestrijders, zoals in bad
gaan, een massage en goede
coaching door de verloskundige.
Judith: “Je kunt pijn ook zien
als iets wat bij het krijgen van
een kind hoort. Pijn heeft vaak
ook te maken met onrust en
spanning. Dat kun je door goede
coaching wegnemen. Daar zijn
wij als eerstelijns verloskundigen
sterk in. We doen het echt
samen, voor veel mensen is dat
al voldoende. Als eerstelijns
verloskundige hebben we al
een band met de zwangere;
dat hechte contact is tijdens
de bevalling een pluspunt.”
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Keuze uit twee methoden

Pijnbestrijding bij de
bevalling in het ziekenhuis
n

In het ziekenhuis zijn twee methoden van pijnbestrijding
mogelijk: een ruggenprik of het toedienen van morfine via het
infuus. Bij deze laatste methode dient de moeder zichzelf met een
pompje een dosis verdovend middel toe.

Zo natuurlijk mogelijk bevallen, ook bij een keizersnede.

Moeder- en kindvriendelijke keizersnedetechniek:

‘Fijn dat het kindje direct bij ons kon blijven’
Jacqueline van Straaten werkt als
verloskundige bij VieCuri. Ze
begeleidt de (aanstaande)
moeder en haar partner tijdens
de bevalling, en geeft ook advies
over pijnbestrijding. “Als er een
medische reden is waarom een
ruggenprik of morfinepompje
geen optie zijn, licht ik dat toe.
Horen beide methoden wel tot
de mogelijkheden, dan beslist
uiteindelijk de vrouw zelf welke
methode ze het meest prettig
vindt. Sommige vrouwen zijn
huiverig voor de ruggenprik. Die
mening baseren ze echter vaak
op verhalen van anderen. Soms
stellen ze hun mening bij als ze
van ons een heldere uitleg krijgen
over hoe het precies zit. We
bespreken altijd de voor- en
nadelen van beide methoden.”
Comfortabel voelen
Pijn is subjectief: wat de een
ervaart als hevige pijn, kan voor
de ander nog goed te doen zijn.
Van Straaten: “Wij kijken continu
of de vrouw zich nog comfortabel
voelt. Als iemand erge pijn
ervaart, krijgt zij - als dat medisch
kan - pijnbestrijding. Hierbij
geven we wel aan dat, als de
vrouw bijna kan gaan persen, de
nadelen en de risico’s van met
name de ruggenprik, groter zijn
dan de voordelen.”
ʻHet luistert nauwʼ
Het morfinepompje kunnen de

gynaecoloog en verloskundigen
zelf aansluiten. Wordt gekozen
voor een ruggenprik, dan komt
de anesthesioloog in beeld.
Anesthesioloog Jan Kok licht toe:
“Bij een ruggenprik, oftewel
epiduraal, brengen we een
slangetje binnen de wervelkolom
in: de medicijnen die via het
slangetje worden toegediend
zorgen voor een blokkade. Het
onderlichaam wordt zo verdoofd.
Dit luistert nauw: wordt te diep
geprikt, dan kan de patiënt flinke
hoofdpijn krijgen of zelfs even
buiten bewustzijn raken. De duur
van de verdoving is afhankelijk
van de hoeveelheid medicatie die
je inspuit.”
Vinger aan de pols
Na het zetten van de ruggenprik
verlaat de anesthesioloog de
verloskamer. “Een half uur later
bel ik naar de verloskamer om te
vragen hoe het met de patiënt
gaat. We houden altijd een vinger
aan de pols. Bij problemen
worden we opgepiept en zijn we
snel weer ter plekke.”
De verloskundige houdt daarom
continu de medische toestand
van de vrouw in de gaten. Van
Straaten: “We letten op de bloeddruk en de zuurstofverzadiging
in het bloed, en zijn bedacht op
complicaties. Samen met de
verpleegkundige monitoren we
dat nauwkeurig.”

n

Bij haar eerste bevalling onderging Hylke Jeucken-Ermens (35) uit Broekhuizen een traditionele
keizersnede. Nu ze onlangs beviel van dochter Liz, paste VieCuri de gentle cesarean toe: een nieuwe,
moeder- en kindvriendelijke keizersnedetechniek. “Het grootste verschil is dat je het kindje direct bij je
kunt houden.”
“We kregen in het ziekenhuis
uitgelegd dat met deze nieuwe
methode de gewone bevalling
zoveel mogelijk wordt nagebootst.
Zo kregen we de kans om tijdens
de bevalling mee te kijken en
werd het kindje direct bij me
neergelegd na de geboorte.”
ʻMeer rustʼ
Vooral dat laatste vonden Hylke
en haar man erg prettig: “Toen

onze zoon Jens werd geboren,
ging hij direct weg naar de
couveuse en verliep alles vrij snel.
Ik moest nog vragen of we
eigenlijk een jongen of een meisje
hadden gekregen. Bij de bevalling
van Liz was er meer rust.”
Samen naar recovery
Nog een voordeel is dat de
binding met het kind meteen
begint, in plaats van pas enkele

uren na de bevalling. Na de
ingreep gaan moeder en kind
samen naar de recovery. “Mijn
man kon ook mee en heeft op de
recovery zelfs het eerste flesje aan
Liz gegeven! Daarnaast was ik na
deze ingreep veel sneller op de
been dan bij mijn eerste keizersnede. Bij Jens lag ik een dag of
vier in het ziekenhuis; nu beviel ik
op vrijdagmiddag en konden we
zondagavond al naar huis.”

Mariëlle Janse (30) uit Leunen:

‘Vermijd stress tijdens het geven van borstvoeding’
“Ik had van tevoren niet verwacht dat ik het geven van borstvoeding zo bijzonder zou vinden.
Het is echt een moment van rust voor mij en Iva.” Aan het woord is Mariëlle Janse, die in maart
voor het eerst moeder werd. Haar advies aan andere moeders is om stress zoveel mogelijk te vermijden.
“De baby merkt het als je gespannen bent. Ben je zelf relaxed, dan is het kindje ook rustiger en gaat het
voeden beter.”
Al in het ziekenhuis kwam de borstvoeding goed op gang bij Mariëlle. “Eenmaal thuis kreeg ik alleen last
van stuwing, het voelde echt alsof ik op knappen stond. Heel pijnlijk. De kraamzorg adviseerde witte
koolbladeren die je een beetje breekt en een half uurtje op je borsten legt. Het sap in de bladeren werkt
verkoelend, een goede tip!”

“In het nieuwe geboortecentrum is het gezin bij elkaar
en wordt minder gestoord. Dat brengt rust voor het
kind en is vooral bij couveusekinderen
belangrijk voor de ontwikkeling:
zij hebben die rust echt nodig.”
Kinderarts Bettina Loza

Borstvoedingscertificaat
In 2013 is aan VieCuri het WHO/Unicef- Borstvoedingscertificaat toegekend. Dit betekent dat VieCuri voldoet aan de internationaal vastgestelde
‘10 vuistregels voor borstvoeding’. Werken volgens deze regels betekent in de praktijk dat moeders die in VieCuri bevallen ook kunnen rekenen op de beste
begeleiding bij borstvoeding.
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Na de bevalling
De eerste tijd thuis met je kleintje is spannend. Alles is immers anders. Er is een nieuw wezentje om voor te zorgen, met zijn of
haar eigen wensen, ritme en behoeften. Na de bevalling worden jullie als kersverse ouders niet meteen het diepe in gegooid.
Iedereen heeft recht op kraamzorg, en natuurlijk houdt ook de verloskundige een oogje in het zeil. Zij kijkt vooral hoe het gaat
met de gezondheid van moeder en kind. Zijn er bijzonderheden, dan zijn de lijnen met het geboortecentrum kort. Zodra jullie in
rustiger vaarwater komen, wordt de zorg overgedragen aan het consultatiebureau.

De verloskundige over thuiscontroles:

‘Het is een mooie afsluiting van een bijzondere tijd’
n

Na de bevalling houdt de verloskundige nog een oogje in het
zeil. Op dag 1, 2, 4, 6 en 8 na de bevalling komt ze thuis kijken
hoe het met moeder en kind is.

Verloskundige Eveline Grosfeld
van de praktijk Reuver-Tegelen
begeleidt veel cliënten vanaf het
begin van de zwangerschap. “De
thuiscontroles - waarbij ik de
gezondheid van moeder en kind
beoordeel - zijn in die zin een
mooie afsluiting van een
bijzondere tijd. Maar we bieden
ook nazorg aan moeders die
onder controle vallen van VieCuri,
in plaats van de verloskundigenpraktijk. Ook dan bouw je snel
een band met elkaar op.”
Twijfels
De kraamverzorgster biedt thuis
de zorg voor moeder en kind en
kijkt hoe het met de gezondheid
van beiden gaat. De verloskundige
is echter eindverantwoordelijke.
“Is een kindje bijvoorbeeld te veel
afgevallen, dan bepaal ik in
overleg met de kraamverzorgster
het beleid over het bijvoeden.

Verloskundige Eveline Grosveld van de praktijk Reuver-Tegelen aan het werk tijdens een
thuiscontrole.

Maar ouders kunnen ons ook
zelf bellen bij twijfels of een
medisch probleem. Of, als ze er

even helemaal doorheen zitten.
We hebben ook een coachende
rol!”

zes weken na de geboorte.
“Terwijl het kindje rustig is, stop
ik een klein, zacht dopje in het
oor dat een zacht tikkend geluid
maakt. Mijn apparatuur meet
of er een weerkaatsing in de
trilharen van het trommelvlies
plaatsvindt.” Is de uitslag
onvoldoende, dan herhaalt
Rutten de test een paar dagen
later. Indien nodig vindt daarna
een uitgebreide test via het

audiologisch centrum plaats. “Dat
wil overigens niet automatisch
zeggen dat het kindje doof is,
er kan ook sprake zijn van slechthorendheid. Hoe eerder je dat
weet, hoe sneller een eventuele
behandeling kan starten.
Daardoor wordt een spraak-taalachterstand zo gering mogelijk.”

Screeningen bij pasgeborenen
n

De hielprik en gehoorscreening zijn voor ouders spannende
momenten in het jonge leven van hun kersverse baby. Deze
tests zijn erg belangrijk om eventuele aandoeningen aan het licht te
brengen.
Tussen de vijfde en zevende dag
na de geboorte wordt bij alle
kinderen in Nederland de hielprik
afgenomen. “We nemen wat bloed
af dat naar het laboratorium gaat:
daar wordt getest op achttien

aandoeningen, met name stofwisselingziekten. Mensen krijgen
de uitslag via de huisarts.” Aan
het woord is Annet Rutten, teamleider en kraamzorgverpleegkundige bij Groene Kruis Kraam-

zorg. Ze merkt dat ouders de
hielprik een spannend moment
vinden. “Het is een van de eerste
keren dat het kind geprikt wordt.
Ik probeer hen daarom altijd op
hun gemak te stellen en neem de
tijd.”
Zes weken na geboorte
De gehoorscreening vindt
meestal in combinatie met de
hielprik plaats, maar altijd binnen

Kraamverzorgende aan het werk:

‘Je helpt mensen in hun nieuwe rol te groeien’
n

De eerste dagen thuis met een pasgeboren kindje zijn natuurlijk spannend. Zeker bij een eerste kind is het wennen aan een
nieuw levensritme. De kraamverzorgende staat het gezin bij met alle
praktische zaken, maar ook met morele steun.
Kraamverzorgende Christianne
Naus uit Belfeld werkt bij Groene
Kruis Kraamzorg, onderdeel
van de Zorggroep. Al tijdens
de bevalling is ze bij het gezin
betrokken. “Of mensen nu met
een eigen verloskundige in
VieCuri bevallen of thuis; ik ben
erbij voor de nodige assistentie.
Zo zorg ik dat de moeder zich zo
aangenaam mogelijk voelt, puf ik
mee en geef ik de verloskundige
materiaal aan. Na de bevalling
help ik met het wassen en
aankleden van moeder en kind.”
Zorg voor moeder en kind
Ieder gezin heeft recht op
ongeveer acht dagen kraamzorg;
hoeveel dagen precies is
afhankelijk van de gekozen zorgverzekering. De taken van een
kraamverzorgende richten zich

allereerst op de zorg voor moeder
en kind. “We helpen met douchen
en aankleden, laten zien hoe
je het kindje in bad doet en
begeleiden bij de borstvoeding.
Daarnaast betrekken we uiteraard
de rest van het gezin bij het
nieuwe kindje in huis. En we
bespreken met de ouders hoe ze
de bevalling hebben ervaren,
wat hun onzekerheden zijn en
welke veranderingen een kindje
met zich meebrengt. Tot slot
zijn er ook veel praktische taken
in ondersteuning van het huishouden en begeleiding van het
gezin.”
In overleg
Zoveel mensen, zoveel wensen:
ieder gezin heeft haar eigen
gewoonten. “Daarom stellen we
een zorgplan op waarin veel

praktische afspraken staan,
bijvoorbeeld of mensen liever
’s middags of ’s avonds warm eten,
op hoeveel graden ze hun was
draaien en hoe vaak we
moeten stofzuigen. We doen
alles in overleg met het gezin.”
Naus vindt het mooi dat ze
mensen ziet groeien in hun
nieuwe rol. “Het leukste aan
mijn vak is dat je mensen iets
leert. Gedurende de week dat
wij in huis zijn, overwinnen ze
hun onzekerheden.”
Verlenging zorg
De kraamzorg werkt volgens een
afbouwschema. Blijkt echter dat
de zorg langer nodig is, dan is
verlenging mogelijk. Bijvoorbeeld
als de moeder nog veel pijn
heeft of er veel tegenslagen zijn,
bijvoorbeeld bij het geven van
borstvoeding. “In probleemsituaties is er altijd contact
met VieCuri. Uiteindelijk gaat
de zorg over naar het consultatiebureau, maar we laten mensen
niet zomaar aan hun lot over.”

Kraamverzorgende Christianne Naus: “het hele gezin betrekken bij het nieuwe kindje in huis”.
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Te vroeg geboren…
Jullie baby is te vroeg geboren. Dat is een hele zorg! In het geboortecentrum staat een bedreven en gedreven team van professionals
dag en nacht klaar voor jullie kleintje, en natuurlijk ook voor jullie als ouders. Wij begrijpen als geen ander de gevoelens van
machteloosheid en bezorgdheid, en de vragen en onzekerheden die er bij jullie spelen. Daarom worden jullie zoveel mogelijk
betrokken bij de zorg voor het kind. Niet alleen kunnen jullie in de couveusesuites samen zijn om een band op te bouwen. We leren
jullie ook welke speciale zorg en aandacht jullie baby nodig heeft. Samen overleggen we wat op dat moment het beste zorgplan
voor jullie baby is.

NIDCAP, speciale zorg voor pasgeborenen:
De voordelen van
NIDCAP-verpleging
in een notendop

Samen staan we sterk
n

Te vroeg geboren baby’s - prematuren - of baby’s die op tijd ter
wereld komen maar ziek zijn, hebben extra bewaking en zorg
nodig. Deze wordt binnen het geboortecentrum geboden op de
afdeling neonatologie/ Couveusesuites. Hier wordt gewerkt volgens
de NIDCAP-methode, wat staat voor Newborn Individualized
Development Care and Assessment Program; een programma op
maat.
De NIDCAP-methode houdt in
een notendop in dat het gedrag
van de baby wordt geobserveerd
en geïnterpreteerd zodat ouders,
verpleegkundigen en artsen beter
kunnen inspelen op de echte
behoeften van de pasgeborene.
NIDCAP is geen standaardmethode, maar is gebaseerd op
het bieden van zorg op maat. Ook
een pasgeborene is immers een
individu, met eigen voorkeuren
en behoeften. Het doel van de
benadering is om stress bij de
baby te verminderen, de
ontwikkeling te stimuleren en
de band tussen de baby en
zijn ouders te bevorderen. Dat
heeft diverse positieve gevolgen
(zie kader).
Betrekken van ouders
“Als team leiden wij de kinderen
zo goed mogelijk door de eerste
weken van hun leven, totdat
ze klaar zijn om naar huis te
kunnen”, zegt VieCuri-kinderartsneonatoloog Jeroen van Hoorn.
De kinderartsen in het geboorte-

Buidelen is belangrijk voor de hechting tussen
ouder en kind.

centrum worden bijgestaan
door arts-assistenten kindergeneeskunde en een team van
speciaal opgeleide neonatologie
verpleegkundigen. Ouders worden
binnen de NIDCAP-methode
zoveel mogelijk betrokken bij de
verzorging van hun pasgeboren
kind. Binnen de filosofie van
NIDCAP zijn ouders de belangrijkste persoon voor het kind en
de sleutelfiguren in de verzorging
zorgverlening.
Buidelen
Buidelen is belangrijk voor de
hechting en contact tussen ouder
en kind en past goed binnen de
filosofie van NIDCAP. Tijdens het
buidelen ligt het kind op de blote
borst van de ouder. Het kind voelt
zich veilig door de warmte en
geur van de ouder. Ouders worden
op onze afdeling dan ook
gestimuleerd en begeleid in het
buidelen.
Omgeving is belangrijk
Alles wat er gebeurt rondom de
te vroeg geboren baby, heeft
invloed: de hersenen van een te
vroeg geboren baby zijn altijd
actief, terwijl een voldragen baby
zich makkelijker kan afschermen
voor zaken als licht en geluid.
Dat betekent dat de omgeving
waarin de te vroeg geboren
baby opgroeit, heel belangrijk is.
Daarom wordt gebruikgemaakt
van zogenaamde nestjes,
waarin de baby bijvoorbeeld met
doeken wordt ondersteund om
in een positie te liggen die voor

• kortere periodes aan de
beademing
• minder dagen sondevoeding
• kortere opname
• snellere groei
• meer gewichtstoename
per dag
• verbeterde ontwikkeling
van de pasgeborene

Jeroen van Hoorn, kinderarts/neonatoloog: “Zoveel mogelijk stress voorkomen bij het kind”.

Neonatale Intensive Care Unit/NICU
Dreigt een baby meer dan acht weken te vroeg ter wereld te komen, dan gaat de zwangere naar
een ziekenhuis waar een speciale intensive care voor baby’s, een NICU(Neonatale Intensive Care Unit),
aanwezig is. Ons land telt tien van deze centra. De meeste mensen uit Noord-Limburg die dreigen een
te vroeg geboren baby te krijgen, komen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht terecht. VieCurikinderarts-neonatoloog Jeroen van Hoorn: “Voor deze kinderen verzorgen we een post intensive care
traject. Als het kind stabiel genoeg is en niet meer wordt beademd, kan hij of zij naar Venlo worden
overgeplaatst voor de laatste stappen tot ontslag naar huis. Voor de ouders is dit een rustigere fase, na
de eerste hectische periode op de Intensive Care. Veel ouders moeten vertrouwen krijgen dat hun kind
steeds meer kan zonder de ondersteuning die nodig was in de eerste fase op de Intensive Care. Het is
mooi om te zien hoe ouders groeien in hun vertouwen en rol als ouders.”

hem of haar prettig is. Ook
worden de ogen beschermd
tegen direct licht. Tot slot is de
slaap erg belangrijk voor de
hersenontwikkeling, en dan
vooral de REM-slaap. Deze kan
worden herkend aan de oogbewegingen. Binnen de NIDCAPmethode worden baby’s in de
REM-slaap niet gestoord,
omdat juist dan de belangrijke
verbindingen in de hersenen
worden gemaakt.

Stresssignalen
De NIDCAP-methode maakt dat
de baby zich comfortabel kan
voelen. De ontwikkelingsdoelen
van de baby worden bepaald aan
de hand van wat het kind op dat
moment aankan. Er zijn talloze
signalen die baby’s geven als het
hen teveel wordt, zoals hikken,
spugen, niezen, grimassen of de
vingers spreiden. Zowel het
medisch team als de ouders letten
op deze signalen om zoveel

mogelijk stress te voorkomen bij
het kind. Het aanleggen van een
infuus is immers minder moeilijk
voor een kind wanneer het de
juiste ondersteuning daarbij krijgt.
Daarnaast is het belangrijk dat
zoveel mogelijk een persoonlijk
plekje voor het kind wordt
gecreëerd; ouders kunnen daarom
spulletjes van thuis meebrengen,
zoals bijvoorbeeld een knuffel of
een eigen dekentje. Kortom:
warmte en comfort zijn essentieel.

Een kersverse moeder over de meerwaarde van rooming-inn

‘Fijn om direct samen met het gezin te zijn’
n

Op 13 februari beviel de 27-jarige Ymke Vrijmoed uit Venlo van Yip en Josephine. Omdat de
tweeling vier weken te vroeg kwam en Ymke een keizersnede onderging, moesten zowel moeder
als kinderen elf dagen in het ziekenhuis blijven. Rooming-inn was voor het hele gezin een perfecte
oplossing.
“Natuurlijk ben je het liefst
direct thuis met je kindjes,
maar rooming-inn was voor

ons een heel goed alternatief. De
eerste dagen was ik nog niet zo
mobiel door de keizersnede. Het

was ideaal dat de kinderen in
dezelfde kamer verbleven
en ook alle controles daar

plaatsvonden. Daarnaast is het
ook leuk en fijn om direct met het
hele gezin samen te zijn. En, je zit
niet vast aan de bezoekuren:
we waren vrij om te plannen
wanneer er bezoek kwam. Er was
zelfs een eigen koelkastje op de
kamer! Mijn man bleef slapen
en kreeg ook een ontbijtje. We

kwamen zelf ook tot rust, want
er waren 24 uur per dag
verpleegkundigen aanwezig die
ons hielpen bij vragen.
Iedereen in het ziekenhuis was
zo lief voor ons. Toen we naar
huis gingen, waren we goed
voorbereid op het verzorgen van
de tweeling.”

Kangoeroekeurmerk
Wist je dat VieCuri in 2014 als eerste ziekenhuis in Limburg het Kangoeroekeurmerk heeft ontvangen? Dit kwaliteitscertificaat van de Vereniging van Ouders van
Couveusekinderen (VOC) geeft aan dat de zorg en de dienstverlening op de afdeling Neonatologie in VieCuri aansluit bij de wensen van ouders.
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Zorg op de afdeling Neonatologie / Couveusesuites:

‘Het is echt teamwork met de ouders’
n

Te vroeg geboren baby’s met een gezondheidsprobleem komen
terecht op de afdeling Neonatologie. Het nieuwe geboortecentrum telt negen couveusesuites waar het hele gezin op dezelfde
kamer kan verblijven. Goed voor de band tussen ouders en kind
en bevorderlijk voor een spoedig herstel en het aansterken van de
pasgeborene.
De afdeling Neonatologie van
VieCuri vangt pasgeborenen op
die te vroeg (vanaf 32 weken)
worden geboren, maar ook
voldragen pasgeborenen met
gezondheidsproblemen, zoals
een te laag geboortegewicht, een
infectie of hartproblemen. Er zijn
in het nieuwe geboortecentrum
negen couveusesuites en één
extra opvangplek in geval van
drukte. Family Centered Care
staat voorop op deze afdeling: het
gezin wordt intensief betrokken
bij de zorg. Neonatologieverpleegkundige Lilian Terhaag:
“We beginnen iedere dag met het
opstellen van een planning samen
met de ouders. We kijken welke

onderzoeken en gesprekken zijn
gepland en wanneer de ouders
bezoek krijgen. Alles is natuurlijk
afhankelijk van de voedingstijden
van hun kind. Daaromheen
plannen we dat we ouders leren
hun kind te temperaturen, een
badje te geven, voeden en luiers
verschonen. Het is echt teamwork.”
Gehoord voelen
Naast alle praktische zaken is de
neonatologieverpleegkundige er
ook voor de nodige gesprekken.
“Als de moeder in het ziekenhuis
ligt omdat een vroeggeboorte
dreigt, krijgen de ouders al voor
de geboorte een rondleiding op

de afdeling. Soms is opname
echter onverwacht, bijvoorbeeld
als een pasgeborene meer zorg
nodig heeft na de geboorte. Dan
komt er heel wat op ouders af.
Vaak voelen ze zich machteloos.
Wij vangen mensen op, steunen
ze, en proberen zoveel mogelijk
vragen te beantwoorden.”
Band opbouwen
De grote winst van de nieuwe
couveusesuites is dat ouders en
kind samen kunnen zijn. “Uit
onderzoek blijkt dat de infectiewaardes van kinderen vaak lager
zijn door de continue nabijheid
van de ouders. Het is echter
voornamelijk voor de hechting
belangrijk. Wij merken het ook:
de kinderen zijn rustiger, de
borstvoeding gaat beter. Ouders
kunnen een band met het kindje
opbouwen. En het vertrouwen
krijgen: het is echt mijn kind, niet
een kindje op afstand. Daarnaast
leren ze voor het kindje te zorgen,
als voorbereiding op het moment
dat ze naar huis kunnen.”
Nazorg
Blijft een pasgeborene twee
weken of langer op de afdeling
Neonatologie / Couveusesuites,
dan worden er per kind twee
eerst verantwoordelijke verpleegkundigen toegewezen. “Zij zorgen
dat de overgang van ziekenhuis
naar huis soepel verloopt. Zo
leggen ze onder andere al
contacten met de jeugdgezondheidszorg voor thuis. En gaan ze
indien nodig zelfs op huisbezoek.
Tot slot organiseren we eens in de
zoveel tijd een terugkomavond:
dat wordt als heel positief
ervaren.”

VieAmi: voor de extra voorzieningen
in het Geboortecentrum

n

Met de opening van het Geboortecentrum start Stichting
VieAmi, Vrienden van VieCuri, met de fondsenwervingscampagne voor mooie extra voorzieningen in het Geboortecentrum.
Het Geboortecentrum is straks
ingericht op het verlenen van zo
goed mogelijke medische en
veprleegkundige zorg. VieAmi
richt zich juist op de beleving van
de zorg, door geld te werven
voor voorzieningen die niet uit
reguliere budgetten betaald
kunnen worden. Rondom het
Geboortecentrum is er een aantal
voorzieningen die we door
middel van fondsenwerving
willen realiseren, zoals babycams
voor de couveuses, een
ondersteunende app voor
zwangere vrouwen in onze regio,
een interactieve wand voor
kinderen en een mooie loungetuin voor patiënten en familie.

Neem een kijkje in het nieuwe
Geboortecentrum!
Ben je na het lezen van alle informatie over de zorg rondom zwangerschap en geboorte nieuwsgierig
geworden naar het nieuwe geboortecentrum waar jij onder begeleiding van je eigen eerstelijns
verloskundige of de gynaecoloog van VieCuri kunt bevallen? Wil jij weten hoe de kraamsuites eruit zien?

Wij kunnen jouw hulp daar goed
bij gebruiken!

Kom dan een kijkje nemen op de Open Dag van het Geboortecentrum. De deuren staan wagenwijd
open op zaterdag 30 mei tussen 12.30 en 16.30 uur.

Blijf op de hoogte via Facebook,
Twitter of www.vieami.nl.

Behalve het Geboortecentrum, kun je ook een kijkje nemen in de nieuwe Spoedpost, die zich op de
begane grond van het gebouw bevindt. Daarnaast kun je ook een bezoek brengen aan de nieuwe poliklinieken en de apotheek van VieCuri.

Heb je een goed idee of wil je de
VieAmi nieuwsbrief (maximaal
4 keer per jaar) ontvangen?
Stuur een e-mail naar:
info@vieami.nl.

“Dat in de nieuwe couveusesuites ouders en kind

Er is genoeg te zien en te doen tijdens de open middag. Kom naar de hoofdingang van VieCuri, locatie
Venlo en neem gerust je kinderen mee. Ook voor hen zijn activiteiten georganiseerd.
Parkeren is die dag gratis. Houd de website www.viecuri .nl in de gaten voor meer gedetailleerde
informatie over het programma.

Colofon

Opmaak

DezeVIEtamine special is uitgebracht ter gelegenheid van het nieuwe Geboortecentrum en kwam tot stand met onze samenwerkingspartners op het gebied van
integrale geboortezorg. Vooral onze patiënten / cliënten zijn wij zeer erkentelijk
voor hun bijdragen. Deze uitgave wordt huis aan huis verspreid in de brede regio
van Venlo en Venray én in VieCuri op de ziekenhuislocaties.
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samen kunnen zijn is voornamelijk voor de hechting
belangrijk. Wij merken het ook: de kinderen zijn rustiger,

kindje opbouwen.”

Tekst
Lilian Terhaag, neonatologieverpleegkundige

Drops Tekst, Ank van Lier
Daphne Doemges, Textworld

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Meer informatie: www.viecuri.nl
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Dankzij een ooglidcorrectie
zie ik er weer fris en energiek uit

”

Wilt u een frissere blik? Er uitgeruster uitzien?
Na een ooglidcorrectie ziet u er weer stralend uit. Bij VieCuri MOOI kiest u voor
plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijk aandacht, perfecte nazorg in de
professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.

Voor meer informatie:

www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65
www.facebook.com/viecurimooi

@viecurimooi

