Gynaecologie

Kinderwens spreekuur
voor Turkse en Marokkaanse vrouwen
Deze folder bevat in het kort informatie over het kinderwens spreekuur in het BovenIJ ziekenhuis. Op het
kinderwens spreekuur wordt preconceptiezorg gegeven aan Turkse en Marokkaanse vrouwen.

Wat is preconceptiezorg
Preconceptiezorg is zorg die begint vóór de zwangerschap en die doorgaat tot de zwangerschapscontroles bij
een gynaecoloog of verloskundige beginnen.
‘Pre’ betekent ‘voor’ en ‘conceptie’ betekent bevruchting.
Bedreigingen van de gezondheid van moeder en kind zijn vaak al vroeg -soms al voor de zwangerschap of in
het begin van de zwangerschap- aanwezig. Een voorbeeld is roken tijdens de zwangerschap. Maar er zijn veel
meer risicofactoren. Als u op tijd weet welke risicofactoren in uw situatie spelen, is er in veel gevallen iets aan
te doen.

Doel van preconceptiezorg
Preconceptiezorg heeft als doel: een zo goed mogelijke start en verloop van de zwangerschap en het
bevorderen van een goede uitkomst van de zwangerschap. De zorg richt zich zowel op de vrouw als op haar
partner.

Waar kunt u terecht vragen als u een kinderwens hebt?
Turkse en Marokkaanse vrouwen met kinderwens kunnen zich aanmelden voor het kinderwens spreekuur in
het BovenIJ ziekenhuis. Het spreekuur is elke maandag van 08.45 – 16.30 uur op de polikliniek gynaecologie.
Een bezoek aan het spreekuur duurt ongeveer 90 minuten en is opgebouwd uit een gesprek met de
verloskundige en aansluitend vindt er een beoordeling plaats door de gynaecoloog.
Relevante zaken met betrekking tot een toekomstige zwangerschap worden op het spreekuur besproken.
Ook kunt u hier terecht met al uw vragen, problemen en klachten rondom uw kinderwens. De verloskundigen
zijn gespecialiseerd in preconceptie zorg.
Een consult kan bestaan uit:
 Nagaan van uw algemene-, familie- en/of verloskundige anamnese.
 Lichamelijk onderzoek.
 Laboratoriumonderzoek.
 Geven van voorlichting over vruchtbaarheid (fertiliteit), seksualiteit en ouderschap.
 Geven van voorlichting over leefstijl: voeding, hygiëne, roken, alcohol, drugs, medicatie, reizen,
borstvoeding en voorkomen van infecties.
 Het gebruik van Foliumzuur.
 Bespreken van onderzoeken naar aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind.
 Werk en zwangerschap.
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Afronding van het consult
U en uw partner krijgen informatiemateriaal mee ter ondersteuning van de mondelinge informatie. De
gegevens worden vastgelegd in het medisch dossier. Vervolgens krijgt u een brief met deze gegevens
thuisgestuurd die u kunt meenemen naar de verloskundige of gynaecoloog die uw toekomstige zwangerschap
gaat begeleiden.

Vervolgacties
Zo nodig verzamelt de klinisch verloskundige met uw toestemming aanvullende informatie bij andere
zorgverleners. Als het nodig is verwijst de verloskundige u naar een andere hulpverlener.

Kosten
Een bezoek aan het spreekuur wordt vergoed via uw basis ziektekostenverzekering. Een verwijsbrief van de
huisarts is hiervoor niet noodzakelijk.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken voor het kinderwens spreekuur, belt u tijdens kantooruren naar de dienstdoende
verloskundige.

Verhinderd?
Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling of polikliniek waarbij
u een afspraak heeft. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat u de afspraak heeft. Anders brengt het ziekenhuis u een
wegblijftarief in rekening. Het actuele wegblijftarief vindt u op onze website.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, belt u dan tijdens kantooruren naar de receptie van de
gynaecologie polikliniek.
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