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Het was behoorlijk schrikken voor de  

zwangere Sumeyra Gökalp. Ze meldde zich 

met buikpijn bij haar verloskundige en korte 

tijd later lag ze op de operatiekamer. Daar 

bracht gynaecoloog Angelo Hooker met  

een keizersnee haar dochter Dua ter wereld. 

“Als er niet zo snel was doorgepakt, had het 

slecht kunnen aflopen voor mij en mijn 

dochter.” 

Een complicatie zorgde ervoor dat de plannen 
van Sumeyra en haar man anders liepen. “We 
waren al van plan om de bevalling in het ZMC te 
doen. Via bevalcentrum Parteanz  konden wij 
met onze eigen verloskun- 
dige in een geboortesuite 
terecht. Maar een maand van 
tevoren kreeg ik buikpijn.” 

“Mijn verloskundige Femke 
Langbroek van Lavita die in 
de Zorgboulevard naast het 
ZMC zit, hoefde niet lang na te denken en  
nam me direct mee naar het Zaans Medisch 
Centrum. Op de echo was te zien dat de  
placenta loskwam van de baarmoederwand. 
Daarom was een spoedoperatie nodig.” 

Eigen geboortesuite

Na de operatie en een paar uur intensive care 
werd Sumeyra naar haar eigen kamer gebracht. 
“Die geboortesuite is echt heel mooi. Ik heb er 
nog een video van gemaakt. Er is een bedbank.  
Zo kon mijn man bij mij blijven slapen. Verder 
heb je een eigen badkamer. De deur daar naar 
toe zit direct naast je bed.” 

Haar dochter Dua verbleef eerst op de  
couveuseafdeling – “aan het einde van de gang 
met de geboortesuites”. Na drie dagen kwam ze  
bij Sumeyra op de geboortesuite. “En na een 
week mochten we naar huis.” 

Lieve verpleegkundigen

Ondanks de plotselinge 
operatie kijkt Sumeyra 
tevreden terug:  
“De zorg van de dokter was 
perfect. En wát een lieve en 
leuke verpleegkundigen. Die 

zorgen echt dat je je op je gemak voelt.” 

Hoe het nu met moeder en dochter gaat? 
“Heel goed’, zegt Sumeyra blij. “Dua groeit 
ontzettend goed.”  

‘Blij dat verloskundige  
en gynaecoloog zo snel 
hebben doorgepakt’
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‘De zorg van   
de dokter

was perfect.’


