Bevallen in Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In het ziekenhuis is de aanstaande moeder tijdens de bevalling in
goede en vertrouwde handen. In deze folder staat informatie over
bevallen in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
In het ziekenhuis is een bevalling poliklinisch en klinisch mogelijk.

Poliklinische bevalling:
u belt uw eigen verloskundige, zij komt bij u thuis
de verloskundige belt, als het zover is, het ziekenhuis
samen met de verloskundige komt u naar het ziekenhuis
de verloskundige begeleidt de bevalling
als alles goed verloopt, gaat u ongeveer 2 uur na de bevalling naar huis
(ook ‘s nachts)

Klinische bevalling:
u belt zelf met de afdeling verloskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei,
(0318) 43 57 71
zij overleggen met u of en wanneer u kunt komen
de klinisch verloskundige of de arts-assistent begeleidt de bevalling
de arts beslist of u naar huis kunt. Als alles goed verloopt, gaat u
ongeveer 2 uur na de bevalling naar huis (ook ’s nachts)

Entree ziekenhuis
’s Nachts kunt u via de hoofdingang het ziekenhuis binnenkomen. Rechts
van de deur is een paal met een luidspreker waarmee er verbinding is met
de beveiliging die de deur open doet.
Buiten staan groene rolstoelen die u kunt gebruiken.
In deze stoelen gaat een €1,- muntstuk.
De verlosafdeling bevindt zich in de C-vleugel, 3e verdieping, bestemming
185.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
extra nacht- en ondergoed
pantoffels / badslippers
toiletartikelen voor uzelf
toiletartikelen en benodigdheden voor de partner
stevige BH
paar setjes kleding voor uw baby
veilig vervoermiddel voor uw baby
digitale rectale thermometer voor uw baby
wanneer u flesvoeding wil geven, eventueel eigen fles, speen en voeding
iets om de tijd mee te vullen
lijst met telefoonnummers
fototoestel
patiëntenpas
verzekeringsgegevens van u en uw partner
identificatie
telefoonnummer kraamcentrum
(eventueel) bevalplan
telefoon en oplader

Bezoektijden
Elke dag van 15.00 tot 20.00 uur.
Moeder en kind rusten tussen
12.00 en 15.00 uur.
Partnerbezoekuur:
van 8.00 tot 22.00 uur.

Wij wensen het hele gezin een fijne kraamtijd toe.
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