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Rodan Zwemschool 

Met locaties in Venlo, 
Steyl en Panningen

www.rodanzwemschool.nl

Met ZwangerFit Aqua 

Wil jij je fitter voelen tijdens de 
zwangerschap? Met ZwangerFit 
Aqua van Rodan Zwemschool voel 
jij direct het resultaat. Deelnemen 
aan de ZwangerFit kan vanaf de 
16e week van de zwangerschap 
tot aan de bevalling. Een vroege 
deelname zorgt ervoor 
dat de fitheid en 
de spierkracht 
van alle spieren 
langer behou-
den blijft. 

Baby-Peuter zwemmen

Door de vrolijke liedjes, de spelletjes 
en het samen zijn met andere 
kinderen en ouders is Baby-Peuter 
zwemmen een feest voor iedereen. 
Kinderen maken samen met hun 
(groot)ouder kennis met het water 
door spelletjes en oefeningen te 
doen in borstdiep 
water. Daardoor 
raken kinderen 
op een speelse 
manier vertrouwd 
met het water. 

Peuters en zwemlessen

In het opleidingsprogramma 
“Peutersurvival” leren 
zeer jonge kinderen 
de benodigde 
vaardigheden 
om zelfredzaam 
te zijn in alle 
omstandigheden. 

    Rodan Zwemschool, 
     de leukste van Limburg!
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“Vanaf de start was dit belangrijk 

voor ons; we bestaan nu vijf jaar. 

Nog altijd lopen we hier binnen 

met een trots gevoel. Nauw-

gezet volgen we de nieuwste 

(technologische) ontwikkelingen 

om deze waar mogelijk te 

integreren in ons geboorte-

centrum. Wist je dat we 

tegenwoordig een draadloos 

systeem hebben om een hart-

filmpje van de baby te maken?

Bijzonder vind ik nog altijd onze 

couveusesuites: wanneer je 

kindje te vroeg geboren is, kun 

je hier in een rustige omgeving 

toch 24 uur per dag bij elkaar 

zijn. Maar ook de nauwe samen-

werking binnen ons fantastische 

team: artsen, klinisch verlos-

kundigen, thuisverloskundigen, 

kinderartsen, verpleegkundigen, 

kraamzorg en ondersteunend 

personeel. Elk vanuit zijn eigen 

specialisme is volledig gericht 

op jou, jouw zwangerschap en je 

(ongeboren) kindje.

Dit magazine is bedoeld om jou 

te helpen zodat jij een prettige 

zwangerschap en bevalling hebt.

Ik wens je veel leesplezier!” 

Annemieke van Wijck
Gynaecoloog Geboortecentrum 
Noord-Limburg

PROFICIAT MET JE ZWANGERSCHAP! 

Het Geboortecentrum Noord-Limburg is er volledig

op gericht dat jij op een ontspannen manier kunt 

toeleven naar de bevalling en dat jullie na de 

bevalling niet meer van elkaar worden gescheiden. 
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Het Geboortecentrum Noord-Limburg is een samenwerking van 
VieCuri Medisch Centrum, verloskundigenpraktijken, kraamzorg-

organisaties en consultatiebureaus. Je kunt hier niet alleen terecht 
als je gaat bevallen, maar ook voor een prenatale screening, 

advies over je leefstijl tijdens je zwangerschap en nazorg. 
Mochten er bijvoorbeeld tijdens je zwangerschap complicaties zijn, 

dan verwijst je verloskundige je door naar VieCuri. 
De zorg van de thuisverloskundige en de gynaecoloog 

sluit zo naadloos op elkaar aan. 

TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
Ben je zwanger en heb je een medische 

indicatie? Dan word je begeleid door een 

gynaecoloog in het Geboortecentrum. 

Tijdens je zwangerschap vinden daar 

diverse onderzoeken en controles plaats. 

Ella Wijnen, gynaecoloog in Geboorte-

centrum Noord-Limburg, vertelt: “Bij een 

algemeen onderzoek meten we bij elke 

controle de bloeddruk en houden we de 

groei van de baarmoeder in de gaten. Ook 

wordt er geluisterd naar het hartje van je 

baby. Waarschijnlijk is dit bij de allereerste 

controle nog niet te horen omdat de baar-

moeder te klein is en achter het schaambot 

verstopt zit. Als je je ongerust maakt omdat 

je bijvoorbeeld een verhoogd risico hebt op 

een kindje met een aangeboren afwijking, 

kan een prenatale screening geruststellend 

zijn. Het kan natuurlijk ook een startmoment 

zijn voor vervolgonderzoeken.”

BEVALLEN
Je bepaalt zelf vooraf waar je uiteindelijk wilt 

bevallen: in je eigen, vertrouwde omgeving 

met je verloskundige of in het Geboorte-

centrum met de zekerheid van medische 

zorg die direct voor handen is. “Het is vooral 

belangrijk dat jij je goed laat informeren over 

je aanstaande bevalling”, zegt Ella. “Maak je 

eigen keuze. Wil je in het Geboortecentrum 

bevallen, dan gaat je verloskundige gewoon 

met je mee. En soms wordt de keuze voor 

je gemaakt. Bijvoorbeeld als je kindje zich 

te vroeg aankondigt. Dan beval je sowieso 

in het Geboortecentrum; daar is alle hulp en 

medische (neonatale) zorg aanwezig. Als 

je kindje al voor de 32 weken ter wereld wil 

komen, dan ga je naar het Radboud UMC in 

Nijmegen of naar Maastricht UMC+.”

NAZORG 
Na een vlotte bevalling in het Geboorte-

centrum mag je al na een paar uurtjes 

samen met je baby naar huis. “Bij vertrek 

uit het Geboortecentrum dragen we de 

zorg over aan je kraamverzorgende en 

verloskundige. De verloskundige bezoekt je 

tijdens het kraambed regelmatig om te zien 

hoe het met jou en je kind gaat. Samen 

zetten we ons zo in dat jij en je baby de 

beste zorg krijgen.”

Geboortecentrum Noord-Limburg

VOOR JOU EN JE 
(ONGEBOREN) KINDJE

Ella 
Wijnen

gynaecoloog in 
Geboortecentrum 

Noord-Limburg



Geboortecentrum 
Noord-Limburg is een 
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Je raakt overspoeld door emoties als de zwangerschap door een huisarts,
gynaecoloog of verloskundige is bevestigd. Hoera, je bent zwanger! 

Ineens heb je duizend-en-een vragen. Je schiet van blijdschap in angst en 
van onzekerheid in euforie. Maak je geen zorgen, het zal je verbazen 

hoe snel je up-to-date bent.

Duizend-en-een vragen

HOERA, JE BENT ZWANGER!

Ongeacht of 
het je eerste of 
vijfde kindje betreft: 
het blijft een 
magisch moment

Omdat er zoveel op je af komt, is het slim om 

tijdens de eerste zwangerschapscontrole(s) je 

partner of iemand anders mee te nemen. Twee 

horen immers meer dan één. Tijdens deze 

afspraak wordt ook de termijnecho gepland, die 

meestal plaatsvindt in de twaalfde week van je 

zwangerschap. Deze echo wijst uit hoeveel 

weken je precies zwanger bent en dus ook op 

welke datum je bent uitgerekend. Dit nieuws zal 

je hart zeker sneller doen kloppen. 

Ook het hartje van je baby klopt met twaalf weken 

razendsnel en telt wel meer dan 160 slagen per 

minuut. Bij de termijnecho is het vaak al mogelijk 

om de harttonen te horen. Dit is en blijft een 

magisch moment, ongeacht of het je eerste of 

vijfde kindje betreft.

CONTROLE HARTJE

CONTROLE & ECHO
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‘Genieten is het 
toverwoord, want deze 
periode kun je niet 
meer overdoen’

In Nederland krijgt iedere zwangere vrouw 

standaard prenatale screening aangeboden om 

de kans te bepalen op het syndroom van Down, 

Pateau of Edwards. Ook hebben sommige 

vrouwen een verhoogd risico op een kindje met 

aangeboren afwijkingen, door bijvoorbeeld medicijn-

gebruik, ziekte of erfelijke belasting. Dan kun je 

kiezen voor verdergaande prenatale diagnostiek. 

Natuurlijk kan niemand jou een fijne, vlotte 

bevalling garanderen. Een zwangerschaps-

cursus kan je wel hierbij helpen om op een 

prettige manier naar het moment suprême toe 

te leven. Er is meer dan genoeg keuze: van 

zwangerschapsyoga en haptonomie tot 

zwangerschapszwemmen en de reguliere 

zwangerschapsgym. De meeste starten rond 

week 24 of 25, maar bij sommige cursussen 

kun je al vanaf 15 weken terecht. Kijk vooral wat 

jou aanspreekt en wat jouw doel is. Wil je fysiek 

fit blijven tijdens je zwangerschap? Of zoek je 

ontspanning voor lichaam en geest en wil je je 

mentaal voorbereiden op wat komen gaat? 

Het is echter niet alleen rozengeur en mane-

schijn bij de verloskundige of gynaecoloog 

(wanneer je vanwege medische indicatie 

daarnaar verwezen bent). De deskundige 

bespreekt het verloop van de zwangerschap 

met je, de risico’s en houdt ook jouw 

lichamelijke en emotionele gezondheid goed 

in de gaten. Je komt geregeld langs voor 

controles. Dan wordt onder meer je bloeddruk 

gemeten, je wordt gewogen en de groei van 

de baarmoeder en baby worden gecheckt.

Maar je hoeft niet zolang te wachten om te 

weten hoe je baby groeit. Je kunt hiervoor een 

zwangerschapsapp downloaden. Die geeft je

onder andere wekelijkse

updates over de groei 

en ontwikkeling van je 

kindje, uitgebreide 

checklists, tips tegen 

allerlei zwangerschaps-

kwaaltjes en suggesties 

voor leuke namen. 

PRENATALE SCREENING 

ZWANGERSCHAPSCURSUS 

ZWANGERSCHAPSAPP NIET ALLEEN ROZENGEUR 
EN MANESCHIJN

de app!

de app!



Je kindje beweegt nu 
ongeveer 200 keer per dag! 

De kans is steeds groter 
dat je je kindje nu 

ook voelt.

20 WEKEN

Vanaf nu dringen geluiden van 
buitenaf steeds meer door, binnen-

kort kan je kindje jouw stem 
of die van je partner 

al horen!

24 WEKEN

Je kindje gaat langzaamaan de 
houding aannemen waarin het 

geboren gaat worden. Het wordt 
namelijk steeds krapper 

daar binnen!

32 WEKEN

Je kindje is helemaal 
klaar om geboren te 

worden!

40 WEKEN

Van 
week 

tot 
week

Het hartje klopt nu razend-
snel: waarschijnlijk meer 

dan 160 slagen per 
minuut!

12 WEKEN

Het hartje van je 
kindje klopt al.

8 WEKEN

Je kindje is nu van 
een klompje cellen 
veranderd in een 

embryo.

4 WEKEN

Je kindje kan vanaf nu 
het verschil tussen 

licht en donker 
onderscheiden.

16 WEKEN

De smaakpapillen zijn af! Je 
kindje zal hier nog niet veel van 

merken, want vruchtwater 
is vrij smakeloos.

28 WEKEN

Je kindje is nu nog helemaal 
bedekt met een laagje huidsmeer, 
maar in de komende weken zal dit 

loslaten en als vlokjes in het 
vruchtwater zweven.

36 WEKEN

08     Geboortecentrum Noord-Limburg

HOE GROOT 
IS JE KINDJE?

Vergelijk de groei 
van je kindje met 
de grootte van 
groenten en fruit.
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Van 
week 

tot 
week

Vanaf de 37e week van je zwangerschap is je kindje echt klaar, vanaf nu kan 
hij helemaal zelfstandig buiten de baarmoeder leven. Je mag vanaf nu ook 
thuis bevallen als je dat wilt. Je lichaam is zich volop aan het voorbereiden 

op de bevalling. Op een gegeven moment ga je dit zelf ook merken, 
al kunnen de symptomen bij iedereen anders zijn. 

Je baby is er klaar voor

BIJNA BEVALLEN

In de dagen of weken voor de bevalling neemt je kindje zijn positie in. Hij gaat langzaam met zijn 

hoofdje afdalen naar je bekken. Hierdoor wordt de druk op je blaas groter. Dit is misschien niet zo fijn, maar

je zult ook merken dat je weer vrijer kan ademen! 

Een ander teken dat het einde van je zwangerschap in zicht is, is het verliezen van de slijmprop. 
Deze heeft maandenlang de weg naar je baarmoeder versperd om deze te beschermen tegen infecties. 

De slijmprop ziet eruit als lichtroze dikke afscheiding. Hij kan in zijn geheel loslaten, maar dit kan ook in 

delen gaan. Daarom merk je dit misschien niet.

Je kunt ook merken dat je lichaam zich voorbereid op de bevalling als je gewrichtsbanden losser 
worden. Dit komt door het hormoon relaxine, wat ervoor zorgt dat de spieren en gewrichten rond je bekken

kunnen openen. Door het verschuiven en oprekken van die spieren en gewrichten kan je ook last krijgen van

meer kramp en rugpijn.

Misschien beginnen ook je borsten al te lekken voor de bevalling. Dit komt doordat je borsten al

tijdens de zwangerschap colostrum produceren. Dit is de eerste vorm van moedermelk. Het is meestal

gelig van kleur en vrij dun. Colostrum levert je pasgeboren kindje alle voedingsstoffen die het nodig heeft

en beschermt het onvolgroeide maagdarmstelsel tegen infecties.

Als voorbereiding op de ontsluiting wordt het weefsel van je baarmoedermond zachter en dunner.
Dit is normaal namelijk erg stug. Dit proces noem je het verweken en verstrijken van de baarmoedermond.

Dit zal je zelf niet merken, maar de verloskundige kan tijdens een controle wel voelen of dit bij jou al het geval is.

Al weken of zelfs maanden voor de bevalling kan je last hebben van harde buiken, ook wel 
voorweeën genoemd. Enkele dagen voor de bevalling, soms al eerder, kunnen deze veranderen in oefen-

weeën. Ze zijn pijnlijker dan harde buiken, maar zorgen nog niet voor ontsluiting. Je kunt merken dat het nog 

geen echte weeën zijn doordat ze korter duren dan echte weeën en niet toenemen in hevigheid en frequentie.

Het moment waarop de vliezen breken kan erg verschillen. Soms gebeurt dit al uren voor de weeën

beginnen, maar soms breken ze pas tijdens de bevalling zelf. Je verwacht misschien een golf van vrucht-

water, maar dit hoeft niet zo te zijn. Bij sommige vrouwen gebeurt het breken van de vliezen druppelend.
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De medewerkers van het Geboortecentrum weten hoe bijzonder het is getuige 
te mogen zijn van een van de gelukkigste momenten in het leven van (jonge) 
ouders. Zonder op de voorgrond te treden, delen zij mee in dit nieuwe geluk. 

In de kraamsuites doen zij alles om jouw bevalling zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen. Voor het hele gezin.

Tijdens een bevalling is het allerbelangrijkste dat jij 

je op je gemak voelt en kunt ontspannen. Dit lukt het 

beste in een huiselijke omgeving. Daarvoor heeft 

het Geboortecentrum, geheel in lijn met de visie 

‘Family Centered Care’, speciaal gezinsvriendelijke 

kraamsuites ingericht. In totaal maar liefst zestien, 

waaronder vier spoedsuites.

MAXIMAAL GENIETEN
Gynaecologen en kinderartsen werken intensief 

samen met eerstelijnsverloskundigen en kraam-

zorgorganisaties om het hele gezin maximaal te 

laten genieten van de geboorte van een kindje. 

Partners worden echt betrokken om jou als 

aanstaande moeder onder meer goed bij te staan

Dat geeft rust

ALLE PRIVACY IN DE 
KRAAMSUITE

1 2

43

5
6

1 De commode
waarop na de bevalling de eerste 
controles worden gedaan, het kindje 
wordt gewogen en aangekleed.

2 Het allereerste wiegje 
voor de nieuwe baby.

3 Het beeldscherm
waarop de conditie van de 
baby goed in de gaten wordt 
gehouden.

4 De infuuspomp
om eventueel medicatie toe te dienen.

6 Het verlosbed
is een speciaal bed met 
extra veel mogelijkheden 
om op te bevallen. 

5 Het CTG-apparaat
meet en registreert de 
hartslag van je ongeboren 
kindje en de frequentie van 
de weeën.
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tijdens de weeën. “Je kindje wordt 

geboren binnen de veilige muren van 

het ziekenhuis en, als jij en de baby 

daar klaar voor zijn, gaan jullie een 

paar uurtjes later samen lekker naar 

huis”, aldus verloskundige Suzanne 

Aerdts.

Alle kraamsuites beschikken over 

een slaapbank, zodat je partner 24/7 

aanwezig kan zijn in aanloop naar 

de bevalling. Verder zijn alle suites 

voorzien van eigen sanitaire 

voorzieningen. “Mocht je even willen 

ontspannen in een hete douche of 

heb je andere wensen, dan kun je 

dit gewoon aangeven. Wij willen het 

jou graag zo comfortabel mogelijk 

maken”, zegt Suzanne. “Als er geen 

medische indicatie is, beval je onder 

de deskundige begeleiding van je 

eigen verloskundige en kraam-

verzorgende. Daarvoor hebben we 

twee open verloskamers, met een 

vast bad en lachgasvoorziening. Met 

medische indicatie vindt de bevalling 

plaats onder leiding van het team 

van het ziekenhuis. Dit team bestaat 

uit een gynaecoloog, assistent 

gynaecologie, klinisch verloskundige, 

verpleegkundige en eventueel een 

kinderarts.”

DE IDEALE OPLOSSING
Kort gezegd biedt de kraamsuite de 

ideale oplossing voor een poli-

klinische bevalling, als er geen 

noodzaak is voor een ziekenhuis-

bevalling, maar je toch liever niet thuis 

bevalt. “Veel ouders vinden het prettig 

dat alle zorgexpertise binnen 

handbereik is voor het geval dat er 

complicaties zijn”, vult de verlos-

kundige aan. Ze begrijpt dat dit een 

bepaalde rust geeft. “Wanneer 

moeder en kind ter observatie wat 

langer moeten blijven, halen we alle 

bevallingsapparatuur uit de suite. 

Zo kun je samen in dezelfde sfeer-

volle ruimte rustig herstellen. In de 

kraamsuite mag je kindje altijd bij 

je op de kamer blijven. Zelfs als je 

kindje extra zorg nodig heeft, blijf je 

als gezin samen in een couveusesuite 

op de neonatologie. Dat is een groot 

pluspunt.”

Suzanne 
Aerdts (47)

getrouwd, 
moeder van twee

woont en werkt in 
Venlo

al 23 jaar als 
verloskundige 

in het
Geboortecentrum, 

‘het mooiste 
beroep dat er is’

‘Wij doen er alles aan 
om jou comfortabel en 
thuis te laten voelen’

De mobiele couveuse
is voor extra zorg uit 
voorzorg aanwezig.
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Jouw 
kraamzorg.

Persoonlijk, vakkundig en met aandacht 
sluiten we aan bij jouw behoeften

Wij werken intensief samen met 
alle verloskundige praktijken

We hebben onze eigen lactatie-
kundigen in dienst

Schrijf je nu in voor 
kraamzorg en ontvang

‘n Uppies omslagdoek 
(t.w.v. 39,95)

Bij een 2D echo zie je het kindje in 
zwart-wit beelden. Met deze 2D techniek 
kunnen wij vanaf 16 weken een geslachts-
bepalings-echo maken, zodat je al vrij 
vroeg in de zwangerschap weet of jullie 
een meisje of jongen krijgen. Ook bij een 
tweelingzwangerschap kun je vanaf 16 weken een pret-
echo laten maken.

Pretecho Centrum Noord-Limburg
Maak een afspraak bij Pretechocentrum Noord-Limburg
Telefoonnummer: 077-3031920

In deze tijd is het zien van je kindje soms een extra geruststelling. 
Bij een pretecho mag je (i.v.m. COVID-19 maatregelen) 1 extra 
persoon meenemen. Leuk om even in een rustige en gezellige 
sfeer naar jullie kleine wonder te kijken. Mooi moment om 
aanstaande opa’s en oma’s, of iemand anders, alvast een 
beetje kennis te laten maken met jullie baby.
Er zijn 3 verschillende echo’s mogelijk: 2D, 3D en 4D.

2D echo

3D echo

Een 3D echo wordt uit meerdere 2D 
beelden opgebouwd. Hierdoor is het 
mogelijk om bijvoorbeeld de vorm van 
het gezicht van het kindje te zien. Het 
resultaat van de 3D echo bestaat uit 
stilstaande beelden.

4D echo

Bij 4D echo’s kun je 3D bewegende 
beelden zien.Het 3-dimensionale 
beeld wordt continue bijgewerkt, 
zodat je een “live” bewegende weergave van je baby ziet.

Nub-theorie in 2D

Met deze theorie wordt gekeken 
naar de hoek die het geslachts-
botje (tuberkel) maakt met de 
ruggengraat. Op basis van deze 
theorie kun je een geslachts-
voorspelling doen die voor >75% 
zeker is. De combideal die wij aanbieden bestaat uit 
2 pretecho’s! NUB-theorie echo bij 13 weken en de 
16 weken geslachtsbepaling. 

De nieuwste HD Live techniek

Met ons nieuw hoog aangeschreven academisch 
apparaat, de GE Voluson E8 hebben we het allernieuwste 
op echogebied in huis waarmee we je pretecho 
kunnen verzorgen. Uniek en onderscheidend in de 
regio, kortom het allerbeste van het beste in realistisch 
beeld wat op dit moment te bieden is.

Gevestigd in: Geboortecentrum Venlo • Verdieping 3 • Professor Gelissensingel 20 • 5912JX Venlo • Mail: info@cvonl.nl
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In Geboortecentrum Noord-Limburg draait alles 

om het welzijn van het hele gezin. Er zijn zestien 

ruime kraamsuites, elk met de mogelijkheid tot 

rooming-in. Je bevalt dus eerst in de kraamsuite 

met de nieuwste medische apparatuur, zoals een 

draadloos systeem om een hartfilmpje te maken 

van de baby. Na de bevalling wordt de medische 

apparatuur zoveel mogelijk verwijderd uit je kamer. 

Zo wordt je kamer ‘omgetoverd’ tot een soort van 

huiskamer. Heb je een vlotte bevalling, dan mag je 

waarschijnlijk al weer snel naar huis. Blijf je enkele 

dagen? Dan kan hier ook je partner blijven slapen. 

Ook je kindje blijft zo vanzelfsprekend dicht bij jou. 

Per dag krijg je een vaste verpleegkundige als 

aanspreekpunt en alle specialisten komen naar jou

toe voor het bieden van zorg. Deze wordt afgestemd

op de wensen en behoeften van je kindje en jou; 

op en top maatwerk!

Tijdens je zwangerschap maak je een keuze waar je gaat bevallen. 
Je kunt met je eigen verloskundige thuis bevallen of in de kraamsuite 

van het Geboortecentrum Noord-Limburg. Fijn om te weten is 
dat een kraamverzorgende bij de bevalling assisteert. 

Ben je onder begeleiding van de gynaecoloog, dan vindt je bevalling 
altijd in een kraamsuite van het Geboortecentrum plaats. 

GEBOORTECENTRUM NOORD-LIMBURG

Professor Gelissensingel 20 • 5912 JX Venlo
Telefoon: 077 - 320 68 60 • Telefoon (spoed): 077 - 320 57 67, 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar 
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Op dinsdag 15 september, om 3.07 uur, is Yvonne Rijs in het Geboorte-
centrum bevallen van dochter Nora. Een vlotte bevalling en daardoor een heel 

andere ervaring dan de geboorte van zoon Melle. Hoewel het verloop van 
beide geboortes een verschil is van dag en nacht, zijn Yvonne en 

haar vriend Wim dankbaar voor de goede zorg die ze beide keren hebben 
ontvangen. Bovenal zijn ze dankbaar voor hun ‘happy family’.

Ze wil niet zeggen dat haar eerste ervaring in het 

Geboortecentrum een minder prettige is. Zeker, 

de situatie op 26 mei 2017 (de geboortedag van 

Melle) was verre van ideaal, maar de opvang en 

verzorging in de kraamsuite waren uitstekend. 

“Achteraf kan ik het alleen duiden als een hotel-

ervaring”, zegt de trotse moeder van twee. “Melle 

is onze eerstgeborene, dus Wim en ik hadden 

destijds geen verwachtingen en nog geen 

kindje dat thuis opgevangen moest worden. 

We hadden alle tijd om in het Geboortecentrum te 

vertoeven.”

Totaal anders

TWEE BEVALLINGEN, 
TWEE COMPLEET ANDERE 

ERVARINGEN

Wim (38) en Yvonne (35) 
met Melle (3) en Nora (4 weken)
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Ze vertelt dat ze daar ook alle ruimte voor kregen. 

“Op respectvolle wijze liepen alle professionals 

- de kinderarts, verpleging, voedingsassistent en 

gynaecoloog - telkens binnen om ons te checken 

of te helpen. Enerzijds was dat soms wat veel, 

anderzijds was het heel prettig om zoveel 

persoonlijke en betrokken aandacht te krijgen. Alles 

werd perfect geregeld”, herinnert Yvonne zich.

DE TIJD BEGON TE DRINGEN
Ze start haar verhaal bij het begin. “Ik werd 

’s woensdags opgenomen met zwangerschaps-

vergiftiging en kreeg meteen wee-opwekkers. In de 

nacht van donderdag op vrijdag braken mijn 

vliezen. Vervolgens is om 10.37 uur onze zoon 

geboren. Omdat zijn hartslag daalde, begon de tijd 

te dringen, daarom ben ik ingeknipt en ingescheurd. 

Met als gevolg dat ik - en dat gebeurt bij ongeveer 

twee van de honderd bevallingen - een totaal-

ruptuur had. In de operatiekamer is dit onder 

narcose meteen hersteld.” 

Terugblikkend constateert ze dat ze daardoor niet 

lekker samen met Melle heeft kunnen bijkomen 

van de bevalling. Maar ze benadrukt dat ze dat 

gedurende haar vijfdaagse verblijf in het Geboorte-

centrum volledig heeft ingehaald.

DE TWEEDE BEVALLING
Na de tweede bevalling heeft ze wel meteen heerlijk 

kunnen knuffelen met Nora en was ze drie uur later 

weer thuis in Steyl. Zelfs nog voordat Melle wakker 

was. “Alles verliep heel snel, maar we hebben 

absoluut niet het gevoel dat we iets te kort zijn 

gekomen”, zegt Yvonne met klem. “Dit keer ben ik 

bevallen in de open verloskamer, met mijn eigen 

verloskundige en kraamhulp. Eigenlijk had ik niet 

eens de kans om me echt voor te bereiden. Mijn lijf 

raakte in turbostand. Van 00.00 tot 3.00 uur had ik 

een weeënstorm, zonder ook maar een momentje 

om even bij te tanken. Een compleet andere 

beleving dus; niet beter of slechter maar wel totaal 

anders.”

Dankbaarheid, dat gevoel overheerst vooral, omdat 

ze twee gezonde kinderen op de wereld heeft 

mogen zetten. Twee keer zonder pijnbestrijding. 

“Dat voelde voor mij het meest kloppend. Ik wilde 

die vrouwelijke oerkracht in mij zo intens en puur 

mogelijk ervaren.” 

EEN NATUURLIJKE FLOW
Yvonne is iemand die het liefst leeft vanuit een 

natuurlijke flow. Ook in haar kraamtijd. Ze luistert 

goed naar haar lijf en heeft nog behoorlijk veel last 

van haar rug, dus blijft ze goed in bed. Met Nora’s 

bedje aan haar zijde. “Meer dan verliefd in het 

wiegje kijken hoef je toch ook niet als pas bevallen 

moeder. Geluk ervaar je door kleine dingen groot te 

maken en te koesteren.”

‘Meer dan verliefd in het 
wiegje kijken hoef je toch ook 
niet als pas bevallen moeder’

‘Alles verliep 
heel snel. 
Toch zijn we niets
tekort gekomen’
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Verloskundige Astrid Coopmans bereidt dagelijks ouders voor 
op de komst van hun kindje. Haar beroep is haar op het lijf 

geschreven. “Ons werk is verrassend, boeiend, inspirerend; 
mensenwerk in de meest pure vorm.” In haar optiek begint dat met 

luisteren. Echt luisteren. “Iedere keer opnieuw staan we vol 
belangstelling open voor de ander. Want, vertrouwen is een 

basisvoorwaarde voor het zelfvertrouwen van ouders in spe.”

Vanaf de eerste zwangerschapscontrole 

houden verloskundigen jou en je ongeboren 

kindje zorgvuldig in de gaten. Ook tijdens 

de bevalling monitoren ze het verloop van 

minuut tot minuut. “De mooiste geboortes 

doen wij met de handen op de rug, wanneer 

moeder natuur haar gang gaat. Maar iedere 

bevalling - thuis of poliklinisch - blijft een 

wonder”, aldus de bevlogen verloskundige. 

“Belangrijk is dat er ruimte is voor de 

wensen van de aanstaande moeder. 

Zij moet, ongeremd en vrij, samen met 

haar partner, de bevalling op haar manier 

kunnen doen.”

‘Belangrijk is dat er 
ruimte is voor de 
wensen van de 
aanstaande moeder’

EEN WARME, GEBORGEN SETTING 
Wat ze als prettig ervaart in VieCuri is dat 

je bij binnenkomst, via de gang meteen de 

lift pakt naar het Geboortecentrum. “In de 

meeste ziekenhuizen ligt de kraamafdeling 

ergens achterin. Hier kom je meteen binnen 

in een warme, geborgen setting. De thuis-

situatie wordt zo goed mogelijk nagebootst 

om de ouders op het gemak te stellen en 

maximale privacy te bieden”, vertelt ze.

EEN GOEDE START
Soms wordt een bevalling overgedragen 

aan een gynaecoloog. Bijvoorbeeld 

wanneer de baby in het vruchtwater 

heeft gepoept, de harttonen van de baby 

te onregelmatig zijn, de ontsluiting niet 

vordert of andere pijnbestrijding dan lach-

gas nodig is. “Het team van het ziekenhuis 

neemt dan nagenoeg geruisloos de 

bevalling over, terwijl de betrokkenen 

gewoon in de kraamsuite blijven”, legt Astrid 

uit. “We willen tenslotte allemaal hetzelfde: 

ouders met hun kindje een goede start 

geven, zodat zij met veel plezier terugkijken 

op de bevalling.”

Inspirerend

‘ELKE DAG WEER 
NIEUW LEVEN’

Astrid 
Coopmans (48)

samenwonend 
in Belfeld, twee 

zonen

verloskundige 
sinds 1998 bij 

Verloskundigen-
praktijk 

Reuver-Tegelen
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Soms blijft een baby een tijdje in een couveuse. Dat kan 
gebeuren als een kindje te vroeg wordt geboren of er zijn 

andere medische redenen. 

Huid-op-huidcontact

GOED VOOR JE
PASGEBOREN BABY

Als kersverse ouders willen jullie natuurlijk graag bij 

de pasgeboren baby zijn. In het Geboortecentrum 

Noord-Limburg zijn hiervoor speciaal ingerichte 

couveusesuites.“Hier kunnen ouders samen met 

hun pasgeboren baby verblijven”, vertelt Jeroen 

van Hoorn, kinderarts in Geboortecentrum Noord-

Limburg. “Ook heeft ons Geboortecentrum twee 

speciaal ingerichte couveusesuites voor zieke of te 

vroeg geboren meerlingen.

COMFORT EN STABILITEIT
In onze couveusesuites begeleiden we de ouders 

zoveel als mogelijk en zoveel als ze willen bij de 

zorg voor de baby. “Niets moet en veel kan,” stelt 

Jeroen. “Ouders kunnen hun wensen en voorkeuren 

aangeven zodat wij onze zorg kunnen afstemmen 

op hun persoonlijke behoefte en die van het kindje. 

In de suites streven we naar een prikkelarme 

omgeving. Dat zorgt voor stabiliteit en vermindert 

de stress voor zowel de baby als het gezin. Het 

stimuleert de ontwikkeling en de band tussen de 

ouders en het kind.” 

BUIDELEN OF KANGOEROEËN
Huid-op-huidcontact is belangrijk voor een pas-

geboren baby. Hij wordt er rustig van, blijft beter 

op temperatuur en het stimuleert zijn natuurlijke 

gedrag. Bij kangoeroeën wordt je baby met alleen 

een luier aan op je blote borst gelegd. Dat kan 

zodra hij stabiel is. “Buidelen speelt een belangrijke 

rol en wordt zoveel mogelijk gedaan in ons 

geboortecentrum. Want juist als een baby te vroeg 

wordt geboren, loopt hij dat eerste intensieve 

contact met de ouders vaak mis. Terwijl voor zieke 

of te vroeg geboren kinderen huid-op-huidcontact 

extra belangrijk is. Het zorgt voor een goede 

hechting, waardoor het kindje zich in alle opzichten 

optimaal kan ontwikkelen.”

Een neonatoloog is een 

kinderarts die is gespecialiseerd 

in de zorg voor zieke of 

vroeggeboren baby’s.

Jeroen van 
Hoorn

neonatoloog en 
kinderarts in 

Geboortecentrum 
Noord-Limburg



Het kan om heel veel redenen niet. En toch gebeurt 

het, hier, in onze woonkamer.Terwijl ik notabene 

de babybox in de verf zet. Na de ontkenning is er 

chaos. Want hoe kan dit? Waarom nu? Is het mijn 

schuld? Wat betekent dit voor onze zoon, en help, 

ga ik nu bevallen? Ineens sta ik in een onbekende 

wereld. Eentje die mijn dromen in een dichte mist 

hult. En ik voel me verloren, terwijl ik geen idee heb 

wat ik te verliezen heb.

NIET MIJN SCHULD
In het ziekenhuis wordt het vermoeden van de 

verloskundige bevestigd. Het zijn de vliezen, en 

nee, het is niet mijn schuld. Met een ambulance 

word ik naar Maastricht gebracht. Kindjes geboren 

voor 32 weken zwangerschap worden gehaald 

in een academisch ziekenhuis, zo leer ik. Mijn 

hartslag is hoger dan de snelheid van de ambulance. 

Blijf je nog even in mijn buik? In Maastricht wordt 

‘Mijn hartslag 
is hoger dan de 
snelheid van 
de ambulance’

“Dat kan niet. Ik blijf het herhalen als de verloskundige zegt dat mijn vliezen
gebroken zijn. Het kan niet, want ik ben pas 31 weken zwanger. Het kan niet,

want ik ben nog niet met verlof. Het kan niet, want er is geen babykamer.

Column

NIET ALLEEN
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alles gecheckt. De baby wekt gelukkig niet 

de indruk dat hij zijn entree wil maken. En 

ik? Ik mag het bed niet uit en word goed in 

de gaten gehouden.

DIKKE VETTE MIJLPAAL
Iets waar ik normaal niet stil bij zou staan, 

wordt gevierd met een poster en de oversteek

naar Venlo. Ik ben 32 weken zwanger! Een 

dikke vette mijlpaal. Ik ben weer dichtbij 

familie en vrienden en ook het zorgpersoneel

van het Geboortecentrum is blij om mij mét 

buik te zien. Na overleg wordt er besloten 

om de baby met 34 weken te halen. 

De kleine besluit anders, want één dag 

voordat ik word ingeleid, krijg ik plots 

weeën. Ik ben bang. Hoe moet ik puffen? 

En wat als hij ziek is? Of zo klein dat hij in 

een sigarendoosje past? De verloskundige 

voelt mijn angst feilloos aan en haalt een 

spelletje rummikub tevoorschijn. Samen 

met mijn vriend vind ik afleiding, tot het 

moment dat de weeën pijnlijk worden en 

een snelle, spannende bevalling volgt. De 

kamer staat vol wit en alles waar ik bang 

voor was, verdwijnt zodra Jack op mijn 

borst wordt gelegd. Jack huilt, is roze en 

perfect. Hij mag zelfs even bij ons blijven 

liggen. Het zijn de mooiste vijf minuten 

van ons leven.

ALLE STEUN
Jack is inmiddels een gezonde, vrolijke, 

niet stilzittende baby die brabbelt, kruipt en 

staat. Dat hij het zo goed doet, is vooral te 

danken aan alle steun en begeleiding die 

we kregen vanuit het Geboortecentrum. 

Onze baby in een kastje omgeven door 

slangetjes en monitors en thuiskomen in 

een huis zonder babykamer: het is niet hoe 

we het ons hadden voorgesteld. Maar de 

steun en het begrip van onze omgeving en 

het zorgpersoneel maakte ons sterk. We 

hoefden het niet alleen te doen en samen 

vierden we alle mijlpalen van onze bink, hoe 

klein ook. Samen vierden we dat Jack weer 

2 kilo woog, dat hij van de monitor af mocht 

en dat zijn sonde werd verwijderd. Ook 

vierden we dat we na vijf weken met z’n 

drietjes het ziekenhuis mochten verlaten. 

JE VIERT IEDERE OVERWINNING
En dat blijven we doen. Op 2 december 

vieren we dat Jack 1 jaar bij ons 

is en nog heel veel mijlpalen 

in het verschiet liggen. Want 

dat doe je als mama van een 

te vroeg geboren kindje. 

Je viert iedere overwinning 

groot. Dat doe je niet alleen, 

dat doe je samen.”

‘Jack huilt, 
is roze 
en perfect’
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Kristel Schreurs
Kristel (30) 

is moeder van 
Jack (1) en woont 

samen met 
Nick (32) in Horst 

aan de Maas. 
Ze werkt als 

redacteur voor 
De Limburger.
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‘De wereld draait nu 
even alleen om jouw 
intieme cirkel’

De eerste zes weken na je bevalling staan bekend als de kraamtijd en de 
eerste tien dagen daarvan worden ook wel het kraambed genoemd. 

Dit is de periode waarin je - met ondersteuning van een kraamverzorgende - 
kunt bijkomen van de bevalling. Fysiek en mentaal. Je bent (opnieuw) 

moeder geworden en kunt zo in alle rust kennismaken met je baby.

Langverwacht

DE KENNISMAKING 
MET JE KINDJE

In Nederland zit kraamzorg in het basispakket 

van je zorgverzekering. Hoewel je - afhankelijk 

van je aanvullende verzekering - altijd een eigen 

bijdrage betaalt. “Je moet je dan wel vóór de 

vijfde maand van je zwangerschap aanmelden bij 

een kraamzorgorganisatie”, benadrukt Ymke van 

den Hurck-Camp (41), regiomanager kraamzorg 

Noord-Limburg bij Geboortezorg Limburg. 

“Wanneer je inschrijving later binnenkomt, loop je 

het risico slechts de minimale kraamzorg te krijgen. 

Normaliter heb je recht op 49 uur bij borstvoeding 

en 45 uur bij kunstvoeding.”

DE NIEUWE SITUATIE
Tijdens de kraamzorg staat jouw gezin in het 

middelpunt. Je partner en eventuele broertjes en 

zusjes hebben tenslotte ook negen maanden 

uitgekeken naar de komst van de baby. 

Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. 

Fysiek moeten vooral moeder en pasgeboren 

kindje tijd krijgen om te herstellen. 

Een zwangerschap en bevalling vergen nu 

eenmaal veel. Je hormoonproductie maakt grote 

veranderingen door, waardoor je je moe en prikkel-

baar kunt voelen. Vaak gaat deze fase gepaard 

met kraamtranen, stemmingswisselingen en de 

babyblues. In de meeste gevallen verdwijnen deze 

gewoon vanzelf.

JOUW INTIEME CIRKEL
Het belangrijkste advies van Ymke: neem alle tijd 

die je nodig hebt. “Laat je emoties de vrije loop, 

stel nog geen doelen voor jezelf en vermijd een 

overdaad aan prikkels. De wereld draait nu even 

alleen om jouw intieme cirkel.”

De kraamverzorgende zorgt voor jou en de baby 

en houdt tevens het huishouden draaiende. “Als 

kraamverzorgende krijg je een uniek inkijkje in het 

privéleven van een gezin. Integriteit en flexibiliteit 

zijn essentieel. Je moet je in iedere situatie 

aanpassen en krijgt te maken met de meest 

uiteenlopende gezinssamenstellingen en culturen. 

Die diversiteit maakt dit beroep juist zo boeiend!”

VANAF EEN ROZE WOLK
Ymke spreekt uit eigen ervaring. Ze is al twintig jaar 

werkzaam in de kraamzorg, waarvan de laatste 

viereneenhalf jaar als regiomanager. Zodoende 

Ymke van den 
Hurck-Camp

Ymke is
regiomanager 

kraamzorg 
Noord-Limburg

 bij Geboortezorg 
Limburg
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‘Hoe meer contact je 
maakt, hoe beter je je 
kindje zal begrijpen’

weet ze ook dat sommige vrouwen meteen na de 

geboorte op een roze wolk leven en maximaal 

kunnen genieten. Terwijl voor anderen het krijgen 

van een kindje een ontzettend heftige gebeurtenis 

is waarvoor ze langer hersteltijd nodig hebben. 

“De kraamzorg biedt jou die kans; laat alles op je 

afkomen en luister vooral naar je moederinstinct.”

Ze vindt dit belangrijk omdat tegenwoordig bijna 

iedereen een geboorteplan heeft. “Mensen willen 

zelf de regie houden en hebben vooraf al een beeld 

hoe alles moet verlopen. Ze vergeten wel eens echt 

in het moment aanwezig te zijn.” Ter illustratie vertelt 

ze over een moeder die haar baby borstvoeding 

geeft met de mobiele telefoon in de hand. “Terwijl 

dit zo’n mooi moment is om je te verbinden met je 

baby. Hoe meer contact je maakt, hoe beter je je 

kindje zal begrijpen. Dat geeft ook vertrouwen voor 

als de kraamverzorgende straks weg is.”

To-do-list

• Regel rond de 3e maand van je zwanger-

 schap de kinderopvang of gastouderopvang. 

• In de 4e maand van de zwangerschap kan 

 je met je partner de ongeboren vrucht laten 

 erkennen. Dit hoeft alleen als je geen 

 geregistreerd partnerschap hebt of niet 

 getrouwd bent.

• Meld je vóór de 5e maand van je 

 zwangerschap aan bij de kraamzorg.

• Stel vóór de 5e maand je verzekeraar op de

 hoogte van je zwangerschap.

• Geef in de 5e maand een zwangerschaps-

 verklaring aan je werkgever voor je 

 zwangerschapsverlof.

• In de 7e of 8e maand van je zwangerschap

 vindt de intake plaats voor de kraamzorg.

Na de geboorte

• Geef binnen 3 werkdagen je kindje aan bij de

 gemeente waar het kindje is geboren.

• Rond de 5e dag krijgt je baby de hielprik en

 gehoortest.

• Je krijgt 8 of 10 dagen ondersteuning van de

 kraamverzorgende.

• Start tussen 1 en 6 weken na de bevalling

 (weer) met anticonceptie. (Dit is afhankelijk

 of je borstvoeding of kunstvoeding geeft).

• Binnen 14 dagen neemt een medewerker van

 het consultatiebureau contact met je op.

• Binnen 2 tot 4 weken na de geboorteaangifte

 ontvang je bericht over de kinderbijslag.

• Na 6 weken krijg je de (laatste) nacontrole bij

 de verloskundige of gynaecoloog.

• Schrijf binnen 4 maanden je kindje bij op de

 polis van de zorgverzekering.

• Vergeet niet het voogdijschap vast te leggen

 in een testament of gezagsregister.




