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Kijk voor praktische informatie en bereikbaarheid  
op www.zaansmedischcentrum.nl/verloskunde

In de luxe zorgsuites van het Zaans Medisch 
Centrum konden vrouwen tot nu bevallen onder 
begeleiding van óf de eigen verloskundige óf – 
wanneer de bevalling medisch wordt – van de 
gynaecoloog. Als innovatief ziekenhuis heeft het 
Zaans Medisch Centrum daar nu een nieuwe 
zorgvorm aan toegevoegd. “Zelfs wanneer een 
bevalling medisch wordt, kan de verloskundige in 
sommige situaties toch de zorg blijven geven.” 
Klinisch verloskundige Louisa Hoogmoed en 
gynaecoloog Angelo Hooker geven uitleg.

Lousia Hoogmoed: “Tot nu toe gold altijd: als de 
bevalling normaal verloopt, dan zorgt de verlos- 
kundige voor de begeleiding. Gaat er medisch iets 
niet volgens plan, dan ben je als moeder op de 
gynaecoloog aangewezen. Dat laatste betekent 
nogal wat: na zoveel maanden trouw contact met  
je eigen verloskundige, staat er opeens iemand 
anders naast je kraambed. Sinds twee jaar hebben 
we dat voor een aantal ‘mildere’ medische situaties 
aangepast. Heeft het kindje bijvoorbeeld in het 
vruchtwater gepoept? Dan kan de verloskundige 
gewoon de bevalling blijven doen.” 

Uiteraard houdt het medisch-specialistisch team 
wel een oogje in het zeil. Gynaecoloog Angelo 
Hooker: “We houden op afstand via een monitor het 
hartje van de baby in de gaten. En iedere twee uur 
kloppen we aan om van de verloskundige te horen 
hoe de bevalling verloopt. "Hebben we ook maar 
enigszins het vermoeden dat het medisch niet goed 
gaat, dan komen we direct in actie."

Meer ontspanning, minder pijnstilling
Inmiddels zijn zo’n tweehonderd moeders medisch 
bevallen in het Zaans Medisch Centrum onder 
begeleiding van hun eigen verloskundige. Lousia: 
“Uit de medische literatuur blijkt dat vrouwen 
minder pijnstilling nodig hebben en dat er minder 
vaak een kunstverlossing nodig is.”
“Waarschijnlijk kunnen vrouwen zich bij hun eigen 
verloskundige beter ontspannen, waardoor de 
bevalling vlotter verloopt. Of dat geldt voor de 
vrouwen die op deze manier in ons ziekenhuis zijn 
bevallen? Dat weet ik nog niet: het onderzoek  
loopt nog.”

Tevreden moeders en verloskundigen
Het medisch team inclusief alle gynaecologen is 
zeer enthousiast over de nieuwe manier van werken. 
En zij niet alleen. Angelo Hooker: “Tot nu toe krijgen 
we van de moeders een 8,7 gemiddeld voor patiënt-
tevredenheid. Ook de meeste verloskundigen zijn 
heel tevreden over deze manier van werken. De 
samenwerking tussen gynaecologen en verloskun-
digen was al goed, maar is nu nog intenser.” 
Voor het ziekenhuis past de nieuwe manier van 
werken bij het motto ‘de juiste zorg door de juiste 
persoon op de juiste plek en op het juiste tijdstip’. 
“Zo kunnen we de medisch-specialistische zorg nog 
gerichter inzetten op die momenten waarop het echt 
nodig is.” 

Meer weten over de ‘mildere’  
medische bevalling? 
Ben je zwanger en wil je meer weten over een  
ziekenhuisbevalling door verloskundige en/of gynaeco- 
loog? Kom naar de informatieavond voor aanstaande 
ouders. Je krijgt uitleg over wat het Zaans Medisch 
Centrum allemaal voor je kan betekenen. Een verlos- 
kundige, gynaecoloog en verpleegkundige zijn aanwezig 
om je vragen te beantwoorden. Na afloop krijg je de 
gelegenheid om één van onze zorgsuites te bezichtigen.
De eerstvolgende informatieavonden zijn op 9 maart,  
6 april, 11 mei en 8 juni om 19.30 uur in het Auditorium op 
de tweede verdieping. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.zaansmedischcentrum.nl/agenda. 
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