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Inleiding 
Hartelijk welkom in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Binnenkort 
wordt u voor uw bevalling opgenomen op de Kraamsuites. In 
dit boekje vindt u informatie over de gang van zaken voor, 
tijdens en na de bevalling. Onze artsen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, kraamverzorgenden en andere medewerkers 
doen hun uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken en u en uw baby de zorg te geven die nodig is. Het 
geven van duidelijke informatie vinden wij daarbij erg 

belangrijk. Naast dit boekje kunt u van de zorgverleners 
verwachten dat u tijdens uw opname wordt geïnformeerd over 
medische en verpleegkundige zorgverlening.  
 
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Aarzel niet om 
deze te stellen aan uw arts, verloskundige of 1 van de 
medewerkers van Kraamsuites. 
 
Wij wensen u een prettig verblijf op de Kraamsuites! 
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Wat moet u regelen voor de bevalling? 
Inschrijving voor de bevalling 
Als u, na overleg met uw eigen verloskundige of gynaecoloog, 
heeft besloten om in Franciscus Gasthuis te bevallen, kunt u 
zich inschrijven bij het Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Bij 
inschrijving is het belangrijk dat u de volgende gegevens 
meeneemt: 
 naam en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij; 
 naam van uw huisarts.  

 legitimatiebewijs  
 
Als u al eerder voor behandeling in Franciscus Gasthuis geweest 
bent dan bent u al geregistreerd en hoeft u dit niet opnieuw te 
doen. Controleer wel uw geregistreerde gegevens, zodat u 
zeker bent dat deze kloppen. Belt u bij twijfel naar het 
ziekenhuis. 
 
Kraamzorg 
Het advies is om voor de 16e week van uw zwangerschap 

kraamzorg te regelen. U kunt kraamzorg thuis ontvangen of u 
kunt na de bevalling naar het Kraamhotel. Meer informatie 
vindt u via www.kraamzorg-rotterdam.nl of vraag bij uw 
verloskundige of op de polikliniek naar de folder.  
 
Thuiszorg Rotterdam en het Kraamhotel verlenen kraamzorg, 
evenals enkele particuliere kraamzorginstellingen. Informeer bij 
uw zorgverzekeraar of deze kosten vergoed worden. Als u een 
deel van uw kraamperiode in Franciscus Gasthuis doorbrengt, 

helpen de medewerkers van de Kraamsuites u en uw baby met 
de dagelijkse lichaamsverzorging en de borstvoeding.  
 
Kraambed 
Na uw ontslag uit het ziekenhuis is het noodzakelijk dat een 
verloskundige of uw huisarts de kraambedcontroles bij u thuis 
komt verrichten. Bij deze controles wordt op de gezondheid van 
u en uw baby gelet. U vraagt zelf uw huisarts of een 
verloskundige bij u in de buurt of zij dit voor u willen doen. Het 

is verstandig dit rond de twintigste week van de zwangerschap 
te regelen. 

http://www.kraamzorg-rotterdam.nl/
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Zorgverzekeraar 
U dient de aanstaande bevalling te melden bij uw 
zorgverzekeraar. U kunt dit rond de veertiende week van uw 
zwangerschap doen, waarbij u de uitgerekende datum 
doorgeeft.  
 
Het is van groot belang u goed te laten voorlichten door uw 
zorgverzekeraar over vergoeding van de bevalling en het 
kraambed. Als u niet verzekerd bent, kunt u informatie over de 
kosten van de bevalling opvragen via de Financiële 

Administratie, bereikbaar via telefoonnummer 010 – 461 6995. 
 

Controles tijdens de zwangerschap 
Een groot aantal zwangerschappen verloopt geheel zonder 
problemen, maar de kans bestaat dat u tijdens uw 
zwangerschap wordt verwezen naar de gynaecoloog. Dit 
gebeurt indien u specialistische zorg nodig hebt, bijvoorbeeld 
door het verloop van uw zwangerschap of door uw 
voorgeschiedenis. Bij de eerste controle wordt daarom onder 

andere gevraagd naar: 
 uw medische voorgeschiedenis; 
 het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen en 

bevallingen; 
 het verloop van deze zwangerschap tot nu toe; 
 eventuele ziekten of afwijkingen die in uw familie of die van 

uw partner voorkomen. 
 
Medewerkers polikliniek Gynaecologie & Verloskunde 

De zwangerschapscontroles op onze polikliniek worden verricht 
door een gynaecoloog, arts-assistent of 2delijns-verloskundige. 
Student-verloskundigen lopen stage op de polikliniek en kunnen 
bij de controles aanwezig zijn. Arts-assistenten zijn 
afgestudeerde artsen die eventueel in opleiding zijn voor 
gynaecoloog.  
 
De gynaecologen dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
voor de medische zorg. Zij zijn bij problemen of vragen altijd 

aanspreekbaar en hebben gezamenlijk overleg. Uw controles 
vinden zoveel mogelijk plaats bij dezelfde arts. Doordat de 
artsen regelmatig nachtdiensten hebben, is dit niet altijd 
mogelijk.  
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Metingen tijdens de controle  
Bij de controle wordt uw bloeddruk gecontroleerd en soms ook 
urine, bloed en gewicht als dit nodig is. Tevens wordt aandacht 
besteed aan grootte, ligging en harttonen van de baby. 
 

Controleschema 
De volgende zwangerschapscontrole wordt aan het einde van 
ieder bezoek vastgesteld, in overleg met u. Hoe lang er tussen 

2 controles zit, is afhankelijk van vele factoren, zoals: 
 hoe ver de zwangerschap gevorderd is; 
 de bloeddruk, de groei van de baby; 
 bijkomende problemen; 
 uw eigen behoefte. 
 
Controle rondom acht weken 
De eerste controle vindt plaats rond de achtste week van de 
zwangerschap. Bij deze eerste controle wordt onder andere 
gekeken of de zwangerschap intact is of er misschien sprake is 

van een meerling en wat de termijn van de zwangerschap is en 
worden uw specifieke risico’s inventariseren. Aan de hand van 
deze risico’s wordt een individueel zorgplan opgesteld. Ook 
wordt een brief aan de huisarts verstuurd. Bovendien wordt 
bekeken of u in aanmerking komt voor screening of prenatale 
diagnostiek: onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij de 
baby. Dit onderzoek wordt in een volgend hoofdstuk verder 
uitgelegd.  
 

Controle rondom achttien weken 
Tussen 18 en 22 weken van uw zwangerschap kan een 
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) worden uitgevoerd. 
Dit SEO valt onder prenatale screening, dat betekent dat het 
gericht is op het zoeken naar aangeboren afwijkingen bij de 
baby. Het SEO is niet verplicht. Op de polikliniek ontvangt u in 
een counselingsgesprek meer informatie hierover. Aansluitend 
aan het SEO vindt meestal een gewone zwangerschapscontrole 
plaats. 

  
Controle na 24 weken 
In de periode tussen 24 en 30 weken is de controle 
voornamelijk gericht op de groei van de baby. Bij alle controles 
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wordt uw bloeddruk gecontroleerd. Na de dertigste week vinden 
de controles om de 2 à 3 weken plaats, waarbij weer de nadruk 
ligt op de groei en de controle van de bloeddruk.  
 
Controle na veertig weken 
In de loop van de veertigste week komt u op controle op de 
consultenkamer. Als de bevalling zich niet spontaan 
aankondigt, is het advies van de gynaecologen om de bevalling 
bij 41 weken in te leiden. Tijdens de ‘serotiniteitscontrole’, de 
controle na de 40e week, krijgt u verdere uitleg en wordt 

eventueel de inleidingsdatum gepland. 

 

Problemen in de zwangerschap 
Wanneer zich tussen 2 polikliniekbezoeken problemen voordoen 
die naar uw mening samenhangen met de zwangerschap, kunt 
u ons altijd bellen. Het ziekenhuis is dag en nacht bereikbaar: 
 Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur belt u de polikliniek 

via telefoonnummer 010 – 461 6202.  
 ’s Avonds en ’s nachts tussen 16.30 en 8.00 uur en in het 

weekend belt u de verloskamer op telefoonnummer  
010 – 461 6505. 

 
Het is raadzaam in ieder geval te bellen bij: 
 bloed en/of vochtverlies; 
 regelmatige krampen in de onderbuik; 
 voortdurende buikpijn; 
 weeën; 
 een veel te rustige baby (‘minder leven voelen’); 
 ongerustheid. 

 

In het ziekenhuis bevallen 
Als u een medische indicatie heeft voor de zwangerschap, 
bevalt u in het ziekenhuis. De bevalling wordt begeleid door 
een arts-assistent of tweedelijns verloskundige en een 
verpleegkundige. De dienstdoend gynaecoloog is te allen tijde 
op de hoogte van uw opname en is 24 uur per dag bereikbaar 
voor overleg. U ziet de gynaecoloog tijdens de bevalling alleen 

als hier een reden voor is. In Franciscus Gasthuis is altijd een 
student verloskunde of een coassistent aanwezig. Hun 
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handelingen worden altijd onder toezicht en alleen met uw 
toestemming uitgevoerd. 
 
Als u na de bevalling om medische reden langer moet blijven, 
bijvoorbeeld vanwege hoge bloeddruk, wordt u 2 tot 3 uur na 
de bevalling overgeplaatst naar een kraamkamer op de 9e 
verdieping. Deze kamers hebben eenzelfde hotelmatig karakter 
en uw partner kan ook hier blijven slapen. 
 
Als u een keizersnede heeft ondergaan, wordt u de volgende 

ochtend, ná de lichamelijke verzorging, overgeplaatst naar een 
kraamkamer.  
 
Op de afdeling Verloskunde/Gynaecologie (9e verdieping) kan 
dit voor u betekenen, dat het verblijf maximaal 2 dagen ná de 
bevalling is, tenzij dit medisch niet verantwoord is.  
 
Als u bevallen bent en uw baby is opgenomen op de afdeling 
Neonatologie, dan heeft u de keuze om overgeplaatst te 

worden naar een kraamzaal op de 9e verdieping. U zult daar de 
zorg ontvangen van “Kraamzorg Rotterdam”. Voor de 
overnachting brengen wij uw eigen risico in rekening. 
 
Als er geen medische reden is, kunt u enkele uren na de 
bevalling met uw baby naar huis. Dit ontslag kan ook in de 
avond of nacht plaatsvinden.  
 

Het begin van de bevalling 
De bevalling begint normaal gesproken tussen de 37ste en 41ste 
week van de zwangerschap, met geleidelijk toenemende weeën 
of het aflopen van vruchtwater zonder dat er weeën optreden. 
Het is belangrijk contact op te nemen met uw de Kraamsuites 
als: 
 De weeën gedurende 1 uur lang, om de 5 minuten komen en 

ongeveer 1 minuut duren. 
 De vliezen breken. Dit merkt u doordat het vruchtwater 

wegloopt. Dit kan in een grote hoeveelheid aflopen, maar 

ook druppelsgewijs. Het is belangrijk dat u doorgeeft welke 
kleur het vruchtwater heeft. U kunt het beste een 
maandverband, inlegkruisje of broekje bewaren en 
meenemen. 
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 U vaginaal bloedverlies heeft. 
 De baby minder beweegt dan u gewend bent. 
 U ongerust bent.  
 Uw zwangerschap nog niet tot de 37ste week is gevorderd en 

u hebt weeën, vruchtwater- of bloedverlies. 
 U kunt contact opnemen met bovenvermeld 

telefoonnummer. 
 

Wat neem ik mee? 
Tijdens de laatste weken van uw zwangerschap is het raadzaam 
een tas klaar te zetten met daarin: 
 Bedkleding zoals nachtgoed, goed zittend ondergoed, een 

kamerjas en slippers; 
 Toiletartikelen; 
 Verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs;  
 Kleertjes voor uw baby:  

 2 pakjes
 2 rompertjes
 2 paar sokjes;

 jasje; 
 muts; 
 omslagdoek; 
 Maxi Cosi. 

 
Tip: neem het Zorgplan van het Kraamcentrum mee. 
 

Wie werken op de Kraamsuites? 
Als u naar de Kraamsuites komt met uw eigen verloskundige, 
dan begeleidt zij u, samen met een kraamverzorgende of 
gespecialiseerd verpleegkundige, tijdens de bevalling. Indien 
nodig wordt de 2delijns verloskundige of arts ingeschakeld.  
 
Bent u onder controle bij de gynaecoloog? Dan begeleidt de 
2delijnsverloskundige of de arts-assistent de bevalling samen 
met een gespecialiseerd verpleegkundige en onder 
verantwoording van de gynaecoloog. Indien nodig wordt tijdens 
of na de bevalling de kinderarts erbij geroepen. 

 
De secretaresse verzorgt administratieve zaken. De 
zorgassistenten dragen zorg voor uw eten en drinken en 
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verrichten ondersteunende activiteiten voor het verplegend 
personeel. 
 

Route naar de Kraamsuites 
Als u het ziekenhuisterrein oprijdt, volgt u de borden 
Spoedeisende Hulp (SEH). Bij de slagbomen meldt u via de 
intercom dat u voor een bevalling komt. U kunt uw auto even 
parkeren bij de ingang van de SEH. Denk er aan dat u uw auto 
later weer weghaalt. U meldt zich bij de receptie. De 

receptionist controleert, als uw situatie het toelaat, uw 
gegevens in de computer. 

 

De gang van zaken op de Kraamsuites 
Op de Kraamsuites werken we volgens de principes van 
gezinsgerichte zorg; het gezin staat centraal. Tijdens en na de 
bevalling houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. 
Bespreek deze met uw arts, verloskundige en/of verpleging.  
 

Metingen 
Als de bevalling zich aankondigt en u op de afdeling komt, 
wordt u door een verpleegkundige of kraamverzorgende 
ontvangen en opgenomen op de Kraamsuites. Zij verricht een 
aantal controles bij u, zoals temperatuur, pols en bloeddruk, 
luistert naar het hartje van de baby en stelt u nog een aantal 
vragen over eventueel medicijngebruik, allergieën en vraagt 
het telefoonnummer van een contactpersoon. 
 
Metingen bij uw baby 

Tijdens de ontsluitingsperiode worden regelmatig de harttonen 
van de baby gecontroleerd. Hierbij gebruiken we (eventueel) 
een CTG-apparaat: 2 doppen op uw buik geven de hartslag van 
de baby en de weeënactiviteit op een monitor weer. Deze 
controles kunnen ook inwendig gemeten worden. De baby krijgt 
dan een draadje op het hoofdje. De gemeten waarden worden 
via een computersysteem continu op diverse locaties op de 
afdeling en op de polikliniek bekeken. 
 

De bevalling 
Tijdens de bevalling proberen wij u en uw partner zo goed 
mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Het beheersen van 
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een goede ademhaling- en ontspanningstechniek kan hiervoor 
een basis zijn. Na de ontsluitingsperiode volgt de uitdrijving. In 
deze fase geven wij u aanwijzingen om op een effectieve 
manier mee te persen om uw kindje geboren te laten worden. 
Direct na de geboorte heeft u als eerste contact met de baby. 
Uw baby wordt dan meteen op uw buik gelegd, mits uw 
gezondheid en die van uw baby dit toelaten.  
 
Na de bevalling 
Na de bevalling en nadat u uitgebreid kennis gemaakt hebt met 

uw baby wordt uw baby onderzocht, gewogen, eventueel in bad 
gedaan en aangekleed. Uw baby krijgt eenmalig een druppeltje 
vitamine K in de mond. Dit is nodig voor de bloedstolling. Uw 
baby kan dit zelf nog niet voldoende aanmaken. Wanneer u 
borstvoeding gaat geven kan uw baby direct na de bevalling 
worden aangelegd. Bij flesvoeding krijgt uw baby een beetje 
flesvoeding. Dan is het tijd om te genieten van koffie of thee en 
beschuit met muisjes. Als u zich goed voelt, kunt u na de 
bevalling douchen. 

 

Pijnstilling tijdens de bevalling 
Er zijn verschillende keuzes mogelijk ten aanzien van 
pijnbestrijding tijdens de bevalling. Uw verloskundige of 
gynaecoloog overlegt hierover met u. De overwegingen van de 
2 belangrijkste mogelijkheden voor pijnbestrijding worden hier 
uitgelegd.  
 
PCA POMP 
Op de Kraamsuites beschouwen we de PCA pomp (Patient 
Controlled Analgesia) als een goed middel voor pijnstilling 
tijdens de bevalling. Hierbij wordt een krachtig, maar zeer 
kortwerkend opiaat (Remifentanil) gebruikt. Dit middel wordt 
opgelost en via een infuus in uw ader toegediend. 
 
De toediening bestaat uit 2 onderdelen: 
1. een doorlopende verdoving (continue infusie) 
2. een door de patiënt zelf toe te dienen deel. U bent als het 

ware de regisseuse over uw pijn(beleving) en hoeveelheid 
verdoving. De mogelijke nadelen van dit middel zijn jeuk en 
iets minder goed kunnen ademen (lichte ademdepressie). 
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Deze verschijnselen kunnen ook optreden bij andere vormen 
van pijnstilling en waarschijnlijk ook bij een bevalling zonder 
pijnstilling.  

 
Tijdens de toediening van deze pijnstilling wordt uw bloeddruk 
bewaakt en krijgt u een metertje aan de vinger om het 
zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Mocht deze 
methode van pijnstilling onvoldoende werken, dan is een 
epiduraal katheter te overwegen. 
 

Epiduraal katheter 
Sinds enige jaren is de invoering van een ruggenprik (epiduraal 
verdoving) naar voren geschoven als het middel bij uitstek om 
de pijn tijdens bevallen te verminderen. Een epiduraal katheter 
kan, in tegenstelling tot het infuus bij de Remifentanilpomp, 
niet op de Kraamsuite worden geplaatst. U wordt hiervoor naar 
de Operatiekamers vervoerd waar de anesthesist de katheter 
plaatst. Er is een kans dat omstandigheden op de 
Operatiekamers (bijvoorbeeld spoedoperaties) van invloed zijn 

op de timing. Gemiddeld neemt het tenminste een uur in beslag 
om op verantwoorde wijze en met voldoende bewaking een 
epiduraal katheter te plaatsen.  
 
Bij een ruggenprik wordt een katheter (dun slangetje) geplaatst 
in de rug, bij voorkeur als de ontsluiting nog geen 6 centimeter 
is. Voordelen van een epidurale anesthesie is dat de 
pijnbestrijding redelijk nauwkeurig gestuurd kan worden door 
de anesthesist. In deze fase van de bevalling wordt niet naar 

volledig pijnvrij gestreefd, veranderingen in het pijnpatroon 
moeten opgemerkt worden door de aanstaande moeder. Indien 
de bevalling prettig verloopt, komt dit de rust van de moeder 
en de binding met het kind ten goede. 
Een ruggenprik heeft helaas ook nadelen. Voor wat betreft de 
bevalling is het aangetoond dat er een iets grotere kans is op 
een ‘kunstverlossing’, zoals een tangverlossing of 
vacuümverlossing. Er is geen grotere kans op een keizersnede. 
Wel is de moeder meestal wat meer uitgerust om aan het 
actieve deel van de bevalling deel te nemen.  

 
De kans op complicaties is een ander nadeel. De belangrijkste 
zijn: 
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 Technisch falen: het lukt niet de katheter te plaatsen; 
 Koorts, het kan zijn dat uw baby hierdoor een nacht ter 

observatie in het ziekenhuis moet blijven; 
 Tijdelijk krachtsverlies in de benen; 
 Jeuk; 
 Hoofdpijnklachten (in 1 procent van de gevallen). 
 
Daarnaast bestaan – zeldzamere - ernstiger complicaties, zoals 
een bloeding in de epidurale ruimte of een 
hersenvliesontsteking. Dit kan gepaard gaan met langer 

durende en helaas soms blijvende schade, zoals 
gevoelsstoornissen, spierzwakte of zelfs een dwarslaesie. 
In bepaalde situaties is epidurale pijnstilling onwenselijk, zoals 
bij stoornissen in de bloedstolling, infecties, sommige 
neurologische aandoeningen en bij afwijkingen of eerdere 
operaties aan de wervelkolom. 
 

Afdeling Neonatologie 
Na de bevalling kan de verloskundige of gynaecoloog het nodig 

vinden dat de kinderarts uw baby onderzoekt. Dit gebeurt op 
de kraamsuite in uw bijzijn. De kinderarts kan besluiten om uw 
baby op te nemen op de afdeling Neonatologie, waar de 
couveuses staan. Deze afdeling bevindt zich op dezelfde 
verdieping. Ouders mogen in overleg met een verpleegkundige 
op elk tijdstip van de dag hun baby bezoeken. Wanneer u niet 
zelf naar de afdeling Neonatologie kunt gaan, zijn wij altijd 
bereid u met bed of rolstoel te brengen. Het is belangrijk dat 
moeders die borstvoeding geven, met de verpleegkundige die 

hun baby verzorgt overleggen over de voedingstijden. Bij 
binnenkomst op de afdeling Neonatologie is het noodzakelijk 
dat u de sieraden van uw handen afdoet en uw handen wast. 
Bij uw baby mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek: 
vader of moeder met 1 bezoeker. 

 

Het verblijf op de Kraamsuites 
Op de afdeling verblijven u, uw partner en pasgeboren baby in 
een van de 17 kraamsuites. We leveren zorg vanuit een 

patiëntgericht en hotelmatig concept met daarbij alle faciliteiten 
die voor en na de bevalling nodig zijn. In de kraamsuite zijn 
alle middelen die voor de bevalling nodig zijn aanwezig, daarna 
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wordt de kraamsuite veranderd en krijgt deze een hotelmatig 
karakter met bijvoorbeeld: 
 gevarieerde bezoektijden; 
 overnachting van uw partner; 
 uw eigen douche en toilet; 
 uw eigen televisie. 

Met de verzorging van uzelf en uw baby wordt u geholpen waar 
nodig, altijd in overleg met u.  
 
Wij voeren verschillende controles bij u uit, zoals:  

 de hoogte van de baarmoeder; 
 het bloedverlies; 
 het nakijken van eventuele hechtingen.  
 
De baby wordt bij u in de kraamsuite verzorgd, u en uw partner 
worden hierbij betrokken. De eerste dag wordt de temperatuur 
van de baby regelmatig gecontroleerd. Ook het aantal keer dat 
de baby geplast en gepoept heeft wordt bijgehouden. De baby 
mag in het ziekenhuis eigen kleertjes aan.  

 
Verblijf als gezonde moeder 
Soms komt het voor dat de kinderarts besluit om uw kindje na 
uw (poliklinische) bevalling in ons ziekenhuis langer te 
observeren. Tijdens de opname kunt u als gezonde moeder in 
ons ziekenhuis verblijven. Zo heeft u de mogelijkheid om dicht 
bij uw kind te zijn. Aan uw verblijf in ons ziekenhuis zijn wel 
kosten verbonden. Deze verblijfskosten, als gezonde moeder, 
brengen wij in rekening bij uw zorgverzekeraar. U betaalt 

hiervoor het volledige verplichte eigen risico. 
 

Dagindeling 
De verpleegkundige op de Kraamsuites stemt samen met u en 
uw partner af hoe u de zorg over de hele dag verdeeld wilt 
hebben. Dit betreft bijvoorbeeld de zorg rondom uzelf en uw 
baby. De bezoektijden wordt ook met u en uw partner 
afgestemd, met inachtneming dat u en uw baby voldoende rust 
krijgen. Uw maaltijden en drinken worden gedurende de dag 

geserveerd door de zorgassistente. 
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De visite 
Van maandag tot en met vrijdag loopt een arts-assistent 
Gynaecologie visite bij u op de Kraamsuites, hij of zij kan te 
allen tijde de gynaecoloog raadplegen. Het tijdstip van de visite 
varieert. Ook in het weekend heeft 1 van de gynaecologen 
dienst, op zondag loopt hij of zij visite samen met de arts-
assistent Gynaecologie. Uw eigen verloskundige spreekt met u 
af wanneer ze langskomt op de Kraamsuites of thuis. Zo nodig 
komt de kinderarts bij uw kindje kijken. 

 

De voeding van uw baby 
Borstvoeding 
Als u besloten heeft borstvoeding te geven, kunt u erop 
vertrouwen dat wij u daarbij zoveel mogelijk behulpzaam zijn. 
Aarzelt u niet om vragen te stellen of assistentie te vragen. Wat 
betreft de voedingstijden hanteren wij borstvoeding-op-
verzoek. Dit houdt in dat u de baby voeding geeft als de baby 
erom vraagt. 
 
Zeker de eerste dagen heeft u waarschijnlijk hulp nodig bij het 
aanleggen van uw baby. Zowel de baby als uzelf moeten nog 
wennen aan de nieuwe situatie. U hoeft zich niet ongerust te 
maken als de voeding niet direct op gang komt, bij de meeste 
vrouwen duurt dat een paar dagen. De voeding komt sneller op 
gang als de baby regelmatig aan de borst zuigt. Over het 
algemeen heeft een gezonde baby genoeg reserves om de 
eerste dagen met kleine hoeveelheden voeding door brengen. 
De eerste moedermelk is zeer energierijk en speciaal 
afgestemd op de behoefte van de baby. 
 
Het is verstandig om een goed ondersteunende voedingsbeha 
te dragen. Als u in het bezit bent van een voedingskussen is 
het handig dat u deze zelf meebrengt. 
 
Als u borstvoeding geeft, is het in principe niet nodig om 
flesvoeding als bijvoeding te geven ná de borstvoeding. 
Franciscus Gasthuis heeft het Borstvoedingscertificaat BFHI 

behaald. Dit certificaat kent de Stichting Zorg voor 
Borstvoeding toe aan instellingen die voldoen aan de 
wereldwijd erkende normen voor borstvoeding. Deze normen 
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zijn door de World Health Organisation (WHO) en Unicef 
vastgesteld, en samengevat in de 10 vuistregels voor 
borstvoeding. In ons ziekenhuis wordt gewerkt volgens deze 
vuistregels. 
 

Kolven  
Soms is het nodig dat u door middel van kolven de 
borstvoeding verder op gang brengt. Wanneer u begint met 
kolven wordt u geïnstrueerd door de verpleegkundige of 
kraamverzorgende. Zij vertelt u precies hoe, hoe vaak en hoe 

lang u moet kolven. De kolfset die hierbij noodzakelijk is, is 
aanwezig op de Kraamsuites. De elektrische kolven zijn te huur 
via de thuiszorg en via de afdeling Neonatologie. 
 
Flesvoeding 
Op de afdeling wordt 1 bepaald merk kant-en-klare 
babyvoeding gebruikt. Wanneer u flesvoeding geeft, is het 
verstandig ervoor te zorgen dat u voeding al in huis heeft.  
Babyvoeding is verkrijgbaar bij supermarkt en drogist. Op de 

verpakking leest u hoe de voeding klaargemaakt moet worden. 
Flesvoeding wordt om de 3 tot 4 uur gegeven. 
 

Bezoektijden 
Kijk voor de actuele bezoektijden op onze website: 
www.franciscus.nl/bezoektijden 

 

Informatie aan derden 
Wij beschouwen de informatie over uw gezondheid als strikt 

privé. Bij opname wordt u gevraagd het telefoonnummer van 
een contactpersoon door te geven. Informatie over u wordt 
alleen doorgegeven aan deze contactpersoon. In overleg met u 
bepalen wij welke informatie wij doorgeven. Het is de bedoeling 
dat familie en vrienden bij deze contactpersoon kunnen 
informeren hoe het met u gaat en niet bij medewerkers van de 
Kraamsuites. 
 

Overdracht van de verpleegkundigen 
Tijdens de verpleegkundige overdracht (dienstwisseling van de 
verpleegkundigen) willen wij u vragen ons zo min mogelijk te 
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storen, zodat snel en efficiënt kan worden overgedragen. De 
overdrachten vinden op de volgende tijdstippen plaats: 
 van 7.30 tot 07.45 uur; 
 van 15.00 tot 15.15 uur; 
 van 23.15 tot 23.30 uur. 
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Hielprik 
4 dagen na de geboorte wordt door middel van een hielprik een 
beetje bloed bij de baby afgenomen. Dit wordt gebruikt voor 
onderzoek, waarbij verschillende aandoeningen kunnen worden 
opgespoord, zoals: 
 stofwisselingsziekte; 
 schildklierafwijking; 
 een afwijking van de bijnierschors. 
 

Kijkt u voor meer informatie op 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik 
 

Huisregels  
Mobiele telefoon 
Het gebruik van uw mobiele telefoon is toegestaan. 
 
Internet 
Alle patiënten en bezoekers van Franciscus Gasthuis kunnen 
gebruikmaken van het draadloze netwerk SFG-Patiënten-WLAN. 
 
Roken 
Er mag niet meer op de terreinen van Franciscus Gasthuis & 
Vlietland worden gerookt. Het rookvrije ziekenhuis geldt voor 
iedereen: patiënten, bezoekers en medewerkers. Kijk voor 
meer informatie op: www.franciscus.nl/rookvrij  
 
Klachtenregeling 
Natuurlijk doen wij ons uiterste best het u naar de zin te 
maken, maar mocht het u niet lukken een klacht in goed 
overleg met de betrokken medewerker op te lossen, dan kunt u 
uw klacht voorleggen aan de afdelingsmanager via 
telefoonnummer 010 - 461 6179 of aan de klachtenfunctionaris 
van Franciscus Gasthuis. Voor meer informatie hierover kunt u 
zich wenden tot het Patiënten Service bureau in de Centrale 
hal, via telefoonnummer 010 – 461 6700 of tot de 
klachtenfunctionaris, via telefoonnummer: 010 – 461 6701. 
 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik
http://www.franciscus.nl/rookvrij
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Parkeren 
Om het parkeerterrein te verlaten kunt u met uw inrijkaart 
betalen bij 1 van de parkeerautomaten die bij elke uitgang te 
vinden zijn. 
 

Naar huis 
Het tijdstip van ontslag met u afgesproken door de 
verpleegkundige of kraamverzorgster in overleg met de arts-
assistent of 2delijns verloskundige. 

 
Medicatie  
Zo nodig krijgt u recepten van de door u of uw baby gebruikte 
medicijnen mee, deze kunt u op werkdagen ophalen bij de Poli-
Apotheek op de begane grond of bij uw eigen apotheek.  
 
Overdracht 
U krijgt een overdracht mee voor de kraamverzorgende en de 
huisarts of verloskundige. Hierin staat hoe de periode in het 
ziekenhuis voor u en uw baby zijn verlopen. Bij ontslag krijgt u 

eventueel een controleafspraak mee. Indien uw eigen 
verloskundige uw bevalling heeft begeleid, komt zij of hij u, na 
uw ontslag, in het kraambed bij u thuis controleren. Als u een 
medische indicatie had voor uw zwangerschap en bevalling 
komt een verloskundige uit de buurt (eerstelijns verloskundige) 
het kraambed thuis controleren. 
 
Overig  
 Haal babyvoeding in huis indien u flesvoeding wilt geven.  

 Voor de baby is het prettig als warme kruiken in het bedje 
liggen. Dan is het bedje warm als de baby thuis komt.  

 Vergeet geen autostoeltje, bijvoorbeeld een Maxi-cosi, mee 
te nemen voor als u met uw baby naar huis gaat!  

 

Regelen na de bevalling 
Als u bent bevallen, is het de bedoeling dat u of uw partner dit 
doorgeeft aan onderstaande instanties. 
 

Aangifte geboorte bij burgerlijke stand 
Binnen 3 werkdagen geeft u uw baby aan bij de burgerlijke 
stand. Dit kan bij de Gemeente Rotterdam. 
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Voor de aangifte neemt u het volgende mee: 
 brief van aangifte vanuit het ziekenhuis; 
 legitimatiebewijs; 
 eventueel trouwboekje. 
 
De kraamzorg 
Zodra bekend is wanneer u naar huis gaat, belt u Kraamzorg 
waar u zich aangemeld heeft.  
 

De verzekeringsmaatschappij 
De bevalling wordt door het ziekenhuis gemeld bij de 
zorgverzekeraar. U regelt zelf dat de baby binnen dertig dagen 
is aangemeld bij de verzekering van de kostwinner. 
 

Vragen 
Mocht u bij thuiskomst met vragen of onduidelijkheden zitten, 
neem dan telefonisch contact op met uw verloskundige of met 
de Kraamsuites via telefoonnummer 010 – 461 6423.  

 

Consultatiebureau 
Na beëindiging van uw kraambed in Franciscus Gasthuis wordt 
de zorg overgenomen door de verpleegkundige van het 
consultatiebureau. Zij neemt meestal binnen 14 dagen contact 
met u op en komt u thuis bezoeken. Zij kan u informatie en 
praktische adviezen geven over de verzorging, ontwikkeling, 
voeding en opvoeding van uw baby. Als uw baby 4 weken oud 
is, krijgt u automatisch een uitnodiging om het 
consultatiebureau te bezoeken. Tijdens deze bezoeken volgen 
de verpleegkundigen en artsen uw kind in zijn of haar 
ontwikkeling.  
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Belangrijke telefoonnummers 
Franciscus Gasthuis (algemeen) 010 – 461 6161 
Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde 010 – 461 6202 
Verpleegafdeling voor zwangeren   010 – 461 6485 
Contact voor de bevalling of voor spoed 010 – 461 6505 
Kraamsuites (10e verdieping) 010 – 461 6818 
Afdeling Neonatologie 010 – 461 6370 

 

Kijkt u voor meer informatie over bevallen in Franciscus 
Gasthuis op www.franciscus.nl. 
 

Belangrijke externe organisaties 
Kraamzorg Rotterdam & Omstreken           010 – 282 6220 
Kraamzorghotel-Rotterdam-noord              010 – 208 5633 
www.kraamzorgrotterdam.nl 
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