INTERVIEW met Inge Evers

Moeder en kind blijven vanaf geboorte bij elkaar

V

oor het hechtingsproces is het
belangrijk dat moeder, kind en
ook de vader de eerste dagen na de
bevalling zoveel mogelijk samen zijn.
Als de bevalling thuis plaatsvindt, is
dat vanzelfsprekend. “Om ook in het
ziekenhuis dat natuurlijke proces
zoveel mogelijk te bevorderen, zijn
op de afdeling Moeder Kind speciale
‘Moeder Kind kamers’ ingericht”, vertelt
gynaecoloog en perinatoloog dr. Inge
Evers. “In de ruime eenpersoonskamers
is plek voor één of twee couveuses en een
comfortabele slaapbank voor de vader die
gedurende het verblijf in het ziekenhuis
vanzelfsprekend dag en nacht welkom is.
En natuurlijk heeft iedere kamer ook een
privé badkamer.”
Welke faciliteiten biedt deze speciale
afdeling?
“Eind 2013 is bij de nieuwbouw
van Meander Medisch Centrum in
Amersfoort
de
afdeling
Meander
Moeder Kind gerealiseerd waar alle
medische en verpleegkundige zorg
voor moeder en kind bijeen is gebracht.
Er zijn acht zwangerenkamers en
vierentwintig ‘Moeder Kind kamers’.
De zwangerenkamers zijn bedoeld voor
vrouwen die vanwege een complicatie in
de zwangerschap worden opgenomen.
De ‘Moeder Kind kamers’ zijn bestemd
voor vrouwen die hier gaan bevallen of al
bevallen zijn. Op dertig meter afstand van
deze kamers is de OK zodat wij in geval van
nood heel snel kunnen handelen. Op de

afdeling werken onder meer gynaecologen,
klinisch verloskundigen, kinderartsen,
lactatiekundigen, kraamverzorgenden en
speciaal voor gecombineerde moeder- en
kindzorg opgeleide verpleegkundigen.”
Blijven moeder en kind echt voortdurend
bij elkaar?
“Bij alle onderzoeken en verzorgingsmomenten blijven moeder en kind
bij elkaar. Dat is mogelijk omdat de
verpleegkundigen door ons speciaal
opgeleid zijn om zowel de moeder als
het kind te verzorgen. Ook als sprake
is van een keizersnede worden ze niet
gescheiden. Wij hebben een speciale
voorziening getroffen zodat vader en
moeder via een doorzichtig deel van het
operatiekleed kunnen zien hoe hun kind
vanuit de buik wordt geboren. Nadat de
kinderarts het kindje heeft onderzocht
wordt het direct op de borst van de moeder
gelegd. Terwijl het kindje bij moeder ligt,
rondt het team de keizersnede af. Daarna
worden moeder en kind, natuurlijk met
de vader, naar de ‘Moeder Kind kamer’
gebracht waar het jonge gezin samen kan
zijn.
Kunnen ook vrouwen zonder medische
indicatie gebruikmaken van deze
faciliteiten?
“Vanzelfsprekend. Wij werken nauw
samen met de eerstelijns verloskundigen
in regio Amersfoort. Als een vrouw ervoor
kiest om hier te bevallen, komt zij hier
samen met haar eigen verloskundige.
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Tijdens de bevalling is de eigen kraamhulp
al aanwezig. Deze kraamhulp gaat na de
bevalling met het gezin mee naar huis. Als
tijdens of na de bevalling alsnog medische
assistentie nodig is, kunnen wij binnen
één minuut ter plekke zijn. Ook daarom
kiezen heel veel zwangeren ervoor om
hier in Meander Medisch Centrum te
bevallen. Landelijk gezien neemt het
aantal geboorten de afgelopen jaren af.
Sinds wij eind december 2013 officieel
zijn gestart, is het aantal bevallingen hier
met twintig procent toegenomen. Dat
heeft, zo horen wij vaak van jonge ouders,
te maken met de sfeer en de uitgebreide
faciliteiten die in ons nieuwe ziekenhuis

aanwezig zijn. Wij zijn met z’n allen één
team en dat stralen wij ook uit. De sfeer
op de afdeling is heel goed en dat geeft
vertrouwen aan de jonge ouders tijdens
zo’n bijzonder moment in hun leven.”
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