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Voorlichtingsavonden over bevallen
Bent u zwanger en wilt u weten wat u kunt verwachten van uw bevalling? Dan bent u met uw partner van harte welkom bij een van onze
voorlichtingsbijeenkomsten over bevallen. Tijdens de avonden komen
de poliklinische, klinische en thuisbevalling aan de orde.
Locatie MCA
De bijeenkomst in MCA is op 1 december van 19.30 tot 21.15 uur in de
Pieter van Foreestzaal (huisnummer 015), ingang Metiusgracht. Aanmelden kan vanaf een zwangerschap van 28 weken. U kunt u aanmelden via
de balie van patiëntenvoorlichting in Alkmaar, telefoon 072 - 548 35 00
of patientenvoorlichting@mca.nl.
Locatie Gemini
De bijeenkomst in het Gemini Ziekenhuis is op 7 januari 2016 van 19.00
uur tot 21.00 uur in de Zr. Kueterzaal en wordt afgesloten met een
rondleiding over de verloskamers en de couveuseafdeling. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met het Patiëntenservicebureau in
Den Helder, telefoon 0223 - 69 63 46 of psb@gemini-ziekenhuis.nl

Het werkterrein van de gynaecoloog

‘Steeds comfortabeler’
‘Mijn bevallingen zijn steeds
comfortabeler geworden’, zegt
Lieselotte van Drunen, lachend. Zij
is enkele weken geleden bevallen van zoon Julian. ‘Comfortabel
klinkt misschien gek, want een
bevalling is voor een vrouw nooit
echt prettig, maar met de moederen kindvriendelijke keizersnede is
het wel ontspannen.’
Lieselotte: ‘Alle 3 mijn zonen zijn
in het Gemini Ziekenhuis met de
keizersnede geboren. De 1e keer
hadden we er niet op gerekend. De
2e keer wisten we dat het een keizersnede zou worden. Alles is dan
keurig gepland. Ook bij Julian was
dat het geval. Tijdens het gesprek
voor de operatie, werd me gevraagd of ik een gentle sectio wilde.
Dat is een moeder- en kindvriendelijke keizersnede. Daarbij ga je als
gezin de operatiekamer weer uit.
Dus mijn keuze was snel gemaakt.’
Er bij blijven
Kersverse vader Björn Oppersma:
‘Ik ben er de hele operatie bij
geweest. Er zit wel een steriel doek
tussen de borsten en de buik. Dus
de operatie zelf zie je niet echt.
Overigens heb ik wel stiekem
meegekeken via de weerspiegeling
in de lamp.’
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Met zijn drieën
Björn vindt het prettig dat je als
vader bij je gezin mag blijven. ‘Het
is gepland dus je hebt tijd om er bij
te zijn. Bij een gewone keizersnede
ga je als vader kort na de operatie
met je kind naar de kraamafdeling. De moeder blijft dan achter in
de operatiekamer en gaat daarna
naar de verkoever. Je wordt dus
ongeveer anderhalf uur van elkaar
gescheiden. Nu bleven we als
gezinnetje bij elkaar.’

De moeder- en
kindvriendelijke keizersnede

Ontspannen
‘Je krijgt een ruggenprik dus je
bent er als moeder de hele operatie bij. Ondanks het feit dat er een
heel team om je heen staat, gaat
het allemaal heel ontspannen. Dat
is vast omdat de sfeer goed is’, zegt
Lieselotte.
Huid-op-huid
‘Je kunt wel zeggen dat elke bevalling iets comfortabeler was. Deze
keer kreeg ik een warme-luchtdeken over me heen waardoor de
operatie voor mij comfortabeler
was. En Julian werd meteen na de
operatie bij me gelegd. Je gaat met
elkaar naar de verkoeverkamer.
Daar mag je meteen je baby aanleggen aan de borst. Huid-op-huidcontact zorgt ervoor dat de baby

Het werkterrein van de gynaecoloog bestaat uit verloskunde, gynaecologie
en voortplantingsgeneeskunde:
• Verloskunde (ook wel: obstetrie): begeleiden zwangerschappen en bevallingen van vrouwen die een medische indicatie hebben en uitvoeren
keizerssneden.
• Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de
vrouwelijke geslachtsorganen. Voorbeelden hiervan: menstruatieproblemen, vleesbomen, afwijkende uitstrijkjes, verzakkingen, urine-incontinentie, kwaadaardigheden (zoals baarmoederkanker, eierstokkanker, etc.).
• Voortplantingsgeneeskunde: behandeling vrouwen die een probleem
hebben met zwanger worden.
Daarnaast zijn er specifieke aandachtsgebieden/spreekuren:
• Uro-gynaecologie spreekuur (incontinentieklachten)
• Bekkenbodemspreekuur (gecompliceerde verzakkingen)
• Menopauzespreekuur (voor klachten als gevolg van de overgang)
• Colposcopie/lisexcisie spreekuur (afwijkend uitstrijkje)
• Oncologische gynaecologie met multidisciplinair overleg
• PO(M)P-poli (voor zwangeren met belaste psychische voorgeschiedenis).
Meer weten over de discipline gynaecologie? Kijk op:
www.mca.nl/gynaecologie of www.gemini-ziekenhuis.nl/gynaecologie

Nu bleven we als gezinnetje bij
elkaar

meteen gestimuleerd wordt om de
borst te zoeken. Het is mooi om te
zien dat de gynaecologen in het
Gemini Ziekenhuis professionals
zijn die hun dienstverlening steeds
verbeteren, deze gentle sectio is
daarvan een mooi voorbeeld.’

Als alles goed gaat bij een geplande keizersnede, wordt het kind
meteen na de geboorte bloot op de borst gelegd: het huid-ophuidcontact. Voor moeder en kind een zeer waardevol moment.
Uit onderzoek blijkt dat huid-op-huidcontact direct na de geboorte
veel voordelen heeft. Zo blijven baby’s beter op temperatuur, huilen
minder en borstvoeding geven gaat gemakkelijker. Daarnaast is
wetenschappelijk bewezen dat het stressverlagend is voor zowel
moeder als kind.
Om aanstaande ouders voor te bereiden op een geplande
keizersnede, hebben we een fotoverhaal gemaakt waarin de
moeder-en kindvriendelijke keizersnede, ook wel gentle sectio
genoemd, centraal staat. Het verhaal speelt zich af in MCA.
Nieuwsgierig naar het fotoverhaal? Kijk op www.mca.nl/keizersnede

gemini-ziekenhuis.nl

