Klinisch Kraambed op
de afdeling verloskunde

Door uw behandelend arts is, in samenwerking met de
psychiater, afgesproken dat u de eerste dagen van uw kraamtijd
op de kraamafdeling doorbrengt. Met deze folder krijgt u
informatie over het Klinisch Kraambed.

Tijdens de zwangerschap
Tijdens uw zwangerschap heeft u een gesprek met de psychiater van het
ziekenhuis. Deze gaat met u na of langer verblijf in het ziekenhuis na de
bevalling nodig is. Ook wordt er met u bekeken of de hulpverlening tijdens
de zwangerschap en na de bevalling goed is geregeld en of er nog extra
zorg nodig is.
Tijdens de zwangerschap bieden wij u de mogelijkheid om vóór de
bevalling een intakegesprek met een verpleegkundige te voeren met
daarbij een rondleiding over de kraam/verloskunde afdeling. Voor dit
gesprek kunt u tijdens kantooruren een afspraak met de afdeling maken,
via telefoonnummer 088 979 21 04.

Opname na de bevalling
De opname duurt meestal twee à vier dagen. In overleg met de psychiater
kan dit voor u anders zijn.
Tijdens de opname krijgt u begeleiding en ondersteuning van het
verpleegkundig personeel bij de zorg voor uw baby. Daarnaast zullen
verpleegkundigen vragen naar mogelijke psychiatrische klachten.
Bij eventueel medicatiegebruik wordt de baby geobserveerd op eventuele
onttrekkingsverschijnselen. Bij onttrekkingsverschijnselen moet u denken
aan onrust/huilen en slecht drinken.

Begeleiding bevalling
Als u tijdens de zwangerschap onder controle van de gynaecoloog bent,
dan bevalt u op de verloskamers in het ziekenhuis. Bij de bevalling is alles
erop gericht om uw baby zo rustig mogelijk geboren te laten worden.

Artsenvisite
Na uw bevalling wordt u dagelijks bezocht door de arts-assistent
gynaecologie, de psychiater en zonodig door een arts-assistent
kindergeneeskunde.

Verblijf op de kraamafdeling
U wordt zoveel mogelijk betrokken bij de zorg voor uw baby en krijgt veel
hulp en uitleg. De baby blijft bij u op de kamer. Mocht het nodig zijn, dan
kan de baby tijdens rusturen en ’s nachts in de babykamer verblijven.
Omdat rust belangrijk voor u is, raden we u aan om van te voren met uw
familie en vrienden afspraken te maken over bezoek. Dat betekent: niet
meer dan twee personen op visite tijdens het bezoekuur.

Bezoekuur
Uw partner is van 09.30 uur tot 21.00 uur welkom. Overig bezoek van
15.30 uur tot 19.30 uur.

Ontslag en nazorg
Wij raden u aan om tijdens de zwangerschap kraamzorg te regelen.
Afhankelijk van uw verzekering heeft u recht op verlengde kraamzorg.
U kunt bij uw verzekering informeren naar de mogelijkheden. De
psychiatrische nazorg wordt door de psychiater tijdens het kraambed met
u besproken.
Zes weken na de bevalling komt u bij de gynaecoloog op nacontrole. Bij
deze controle worden ook uw ervaringen en de gang van zaken tijdens de
zwangerschap, de bevalling en uw verblijf in het ziekenhuis besproken.

Wettelijk verplicht eigen risico zorgverzekering
De kosten van verloskundige zorg en kraamzorg worden door uw
zorgverzekeraar vergoed en komen niet ten laste van uw (wettelijk
verplicht) eigen risico. Wanneer een andere specialist, zoals een psychiater,
betrokken wordt bij de behandeling, zullen deze kosten wel bij u in rekening
gebracht worden via het eigen risico. Meer informatie vindt u in de folder
“Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in HMC?”. Ook kunt u hiervoor de
volgende website raadplegen: www.dezorgnota.nl.

Voor meer informatie
Voor vragen over deze folder en het maken van een afspraak voor een
rondleiding en verpleegkundige intake kunt u tijdens kantooruren terecht
op de kraamafdeling. Het telefoonnummer is 088 979 21 04.
Op de polikliniek Verloskunde Op Komst zijn diverse folders/brochures
beschikbaar. U kunt deze folders ook vinden op www.haaglandenmc.nl.

Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en
Zwangerschap (LKPZ)
Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap (LKPZ) is een
gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn op het gebied van
psychiatrie en zwangerschap.
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat ernstige psychische
problemen tijdens de zwangerschap en in het kraambed niet alleen
het functioneren van de (aanstaande) moeder beperken, maar ook de
ontwikkeling van het (ongeboren) kind ongunstig kunnen beïnvloeden. Aan
de andere kant is er ook steeds meer bekend over effectieve behandelingen
bij de (aanstaande) moeder en het mogelijk bedreigde kind.
Het LKPZ is opgericht om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte
bij zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de
meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de
zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.
Meer informatie: www.lkpz.nl.

WellMom app
Heeft u depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap, dan kan de app
WellMom u mogelijk helpen. De app WellMom heeft als doel het vergroten
van de mentale veerkracht en het voorkomen en verminderen van
depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen.

De app WellMom is gebaseerd op elementen van bewezen effectieve
interventies, waaronder principes uit de cognitieve gedragstherapie,
positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness.
De werkzaamheid van digitale hulpmiddelen zoals deze app is door
wetenschappelijk onderzoek aangetoond bij zwangere en pas bevallen
vrouwen.
Meer informatie: www.wellmom.nl.
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