
“Als er een fijne en veilige plek is om je kindje 

geboren te laten worden, dan is het in ons 

nieuwe ZMC.” Verpleegkundige Irene Loor 

van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie 

is blij met de dertien zorgsuites waar 

vrouwen voor, tijdens en na de bevalling 

kunnen verblijven. 

Voor vrouwen die na de bevalling in het 

ziekenhuis moeten blijven, heeft de zorgsuite 

een groot voordeel: “Vroeger moest je als 

kersverse moeder van de verloskamer 

worden verhuisd naar een andere afdeling,” 

vertelt Irene, “nu verblijf je als moeder van 

begin tot eind in je eigen zorgsuite, waar het 

kindje bij je op de kamer 

is. Zo heeft de moeder 

ook meer de regie over 

de zorg. Zij is er bijvoor

beeld bij als de kinder

arts langskomt.”

Te gast

Irene vertelt dat de 

zorgsuites compleet zijn 

uitgerust: “Er is een bedbank, zodat de 

partner kan blijven slapen. De suite heeft 

een eigen badkamer, een tv, een magnetron 

en koelkastje, en je kunt er koffie en thee 

Moeder en kind 
altijd dicht bij 
elkaar

Vóór, tijdens en na de bevalling in je eigen zorgsuite

zetten. Tegen vergoeding kan de partner 

meeeten. Zo proberen wij het verblijf op 

onze afdeling zo aangenaam mogelijk te 

maken.” 

De zorgsuites zien er straks heel huiselijk uit. 

Als het nodig is, is de medische apparatuur 

binnen handbereik: “De apparatuur zit mooi 

weggewerkt achter kastdeuren of kan 

worden binnengereden.”

Bij elkaar

Moeder en kind verblijven in het nieuwe ZMC 

altijd zo dicht mogelijk bij elkaar. Irene:  

“Nu ligt de couveuseafdeling twee verdiepin

gen lager, straks zitten de afdelingen naast 

elkaar. We gaan ook kijken of we een deel 

van de couveusezorg in de 

zorgsuite kunnen doen.  

Denk aan sondevoeding of 

het toe dienen van antibiotica. 

Dit gaat uiteraard in nauw 

overleg met de kinderart

sen.”

 

Ze kijkt uit naar de eerste 

dag op de nieuwe afdeling: “We zijn blij dat 

in het nieuwe ziekenhuis moeder en kind 

zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. 

Want bij ons staat het gezin centraal.”  
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Bevallen via ons 
bevalcentrum Parteanz

Heeft u geen medische  
indicatie, maar wilt u toch 
bevallen in het ziekenhuis, 
onder begeleiding van uw 
verloskundige? 
Ook dan staan de zorgsuites 
tot uw beschikking. 

Vraag uw verloskundige naar 
de mogelijkheden van ons 
bevalcentrum Parteanz. 

"Je partner kan 
blijven slapen en 

mee-eten" 


