Op eigen kracht
in vertrouwde handen

Bloedgroep
Leeftijd:

grav.:

Gewicht voor zwsch.:

para:

...................

kg.

Lengte:

......................

cm.

Vrouw

UITGEREKENDE DATUM :

ADVIEZEN t.a.v. DE BARING:

geschat: ...........................................................................................................................................................................

voorgenomen voeding kind: BV / KV

definitief (echo): .....................................................................................................................................................

BLOED:
Irr. antistoffen: ............................................................. RhC: ............................................................................
Glucose: ............................................................................. HBsAG: ...................................................................
Trombocyten: .............................................................. Lues: ...........................................................................
MCV: ...................................................................................... HIV: ..............................................................................

in
wk

hb

revisie in wk

in
wk

onderzoeker

RR

harttonen

kg

ligging

Datum

fundus
symf.

Jaar

hoogte
fundus

.................................................................................................................................................................

amenorrhoe

Kraamzorg:

Wanneer moet u ons dringend bellen?
1. Bij bloedverlies

opnemen en broekje of verband
bewaren. N.B. De instrukties op

De enige keer dat dit niet hoeft is

het spreekuur kunnen anders zijn

aan het eind van de zwangerschap,

dan de bovengenoemde; houdt

wanneer u de zgn. ‘slijmprop’

u zich aan die instrukties!

verliest. Dit gaat vaak gepaard met
gering bloedverlies, wat lang niet

3. Bij weeën

altijd betekent dat de bevalling
begint. Bewaar altijd verband of

Weeën zijn pijnlijke

broekje wanneer u ons belt.

samentrekkingen van de
baarmoeder. Niet echt pijnlijke

2. Bij vruchtwaterverlies

‘harde buiken’ die met rust
verdwijnen zijn géén weeën.

De kleur van het vruchtwater is

Vóór 37 weken zwangerschap:

belangrijk.

direkt bellen!

• vóór 37 weken zwangerschap:

Ná 37 weken zwangerschap:

altijd bellen!

• bij de geboorte van een eerste

• na 37 weken zwangerschap:
wanneer de vliezen ‘s nachts

kind: regelmatige weeënactiviteit om de 3 minuten,

breken, de kleur van het

gedurende één uur. Elke

vruchtwater mooi helder is en

wee duurt 50-60 seconden.

het hoofdje van de baby goed

Het is goed mogelijk dat het

ingedaald is in het bekken (dit

enkele uren duurt voordat deze

vertellen wij u steeds tijdens

regelmatige, krachtige weeën

de laatste controles) dan mag

aanwezig zijn!

u rond 8.00 uur ‘s ochtends

• bij de geboorte van een tweede

bellen. Probeer nog wat te

of volgende kind: regelmatige

slapen als er nog geen weeën

weeënactiviteit om de

zijn. Bij groen vruchtwater

5 minuten, gedurende één uur.

altijd direkt bellen. Overdag

Ook hier kunnen de instrukties

altijd even doorgeven dat de

die u op het spreekuur krijgt

vliezen gebroken zijn. Bij twijfel

anders zijn; houdt u zich aan

of u vruchtwater verliest: contact

deze instrukties.

Verloskundigenpraktijk Walchers Wonder
Spoed: 06 - 47224570

dagelijks telefonisch overleg
van 12.30 - 13.30 uur
in de zwangerschap:
0118 - 471140
in het kraambed:
06 - 47224570
Spreekuurlocaties:
Middelburg
Oost-souburg
Vlissingen
voor adressen zie
www.walcherswonder.nl
telefoon: 0118 - 471140
Bij spoed: 06 - 47224570
info@walcherswonder.nl

