Spoedconsult op de afdeling
B1 Meander Moeder Kind
U bent door uw verloskundige doorverwezen naar Meander Medisch Centrum voor een
spoedconsult. Om zwangeren met dringende klachten tijdens de zwangerschap zo snel
mogelijk te kunnen onderzoeken kunt u terecht op de afdeling B1, Meander Moeder
Kind. In deze folder willen we u vertellen hoe u zich voorbereidt op een spoedconsult,
wat een spoedconsult inhoudt en welke stappen hierna van belang (kunnen) zijn.

Wat is een spoedconsult?
Een spoedconsult is een controle voor zwangere vrouwen met dringende klachten
tijdens de zwangerschap. Dringende klachten zijn klachten die niet kunnen wachten tot
de reguliere afspraak op de polikliniek Verloskunde. Bij deze dringende klachten moet
de zwangere vrouw dezelfde dag nog gezien worden in het ziekenhuis.
Deze klachten kunnen zijn:
 Klachten bij hoge bloeddruk zoals sterretjes zien, pijn in de bovenbuik,
hoofdpijn, misselijkheid en/of braken.
 Uw kind minder of niet voelen bewegen.
 Bloedverlies.
 Vochtverlies.
 Ongerustheid.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Uw eigen verloskundige heeft u aangemeld voor een spoedconsult. Zij/hij spreekt met u
af hoe laat u zich op de afdeling B1 Moeder Kind mag melden en geeft uw gegevens aan
ons door.

Spoedpoli
Er zijn twee manieren waarop u met een spoedconsult terecht kunt op de afdeling B1
Moeder Kind.
1.
De spoedpoli
De spoedpoli is een extra polikliniek die van maandag tot vrijdag is geopend van
13:15 tot 16:45 uur om de wachttijden voor zwangere vrouwen met dringende
klachten tijdens de zwangerschap te verkorten.
U wordt door uw verloskundige aangemeld voor een spoedconsult. Als uw
klacht kan wachten tot de middag wordt er een afspraak gemaakt voor u op de
spoedpoli. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling B1 Moeder Kind.
2.

U komt met een spoedconsult buiten de tijden van de spoedpoli om
Wanneer het niet mogelijk is te wachten tot de spoedpoli open is wordt u op de
afdeling B1 Moeder Kind gezien door de dienstdoend arts-assistent of
verloskundige. U zult dan tussen de werkzaamheden op de afdeling gezien
worden. Dit kan lange(re) wachttijden met zich meebrengen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Bereikbaarheid afdeling Meander Moeder Kind
De afdeling Moeder Kind bevindt zich op de 1e etage van het ziekenhuis, op de B vleugel (afdeling B1). U kunt uw
auto tegen betaling onder het ziekenhuis in de garage parkeren. Vanaf de inrit aan de Maatweg volgt u de borden
naar de parkeergarage. Vanuit de parkeergarage gaat u met de (rol)trap of lift naar boven. U komt dan direct uit
in het hart van het ziekenhuis, in de Laan. Aan uw linkerhand ziet u lift B, neem deze naar de 1e etage. U komt
dan uit op de afdeling B1 Moeder Kind waar u overdag via de witte schakelaar de deur kunt openen. ’S Avonds en
’s nachts belt u via de intercom aan en maken wij de deur voor u open. U mag zich melden bij de receptie van de
afdeling B1 Meander Moeder Kind.

Wat neemt u mee als u voor een spoedconsult komt?
Wij adviseren u zo weinig mogelijk mee te nemen als u komt voor een spoedconsult. Meestal is het volgende
voldoende:
 Verwijsbrief en/ of zwangerschapskaart van uw verloskundige.
 Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 Geldig zorgverzekeringsbewijs/-kaart van uzelf.
 Overzicht van de medicatie die u nu gebruikt (van de huisarts of apotheek) en de medicijnen die u nu
gebruikt in de originele verpakking. De ziekenhuisapotheek kan gegevens over de aan u geleverde
medicijnen elektronisch of per fax opvragen bij uw eigen apotheek. Heeft u hier bezwaar tegen? Teken
dan bezwaar aan bij uw eigen apotheek.

Hoe gaat het verder?
Als u zich heeft gemeld op de afdeling B1 Moeder Kind zal u welkom geheten worden door een assistente van de
polikliniek Verloskunde of een verpleegkundige werkzaam op de afdeling Moeder Kind. Dan zal onder andere het
volgende plaatsvinden:
 Een hartfilmpje maken van uw kind (ook wel CTG genoemd).
 Uw bloeddruk en temperatuur meten.
 Uw gegevens noteren.
 Eventueel afnemen van bloed en/of urine voor nader onderzoek.
Vervolgens zal de arts-assistent en/of klinisch verloskundige onder supervisie van de gynaecoloog u verder
lichamelijk onderzoeken. Een arts-assistent is een basisarts die de opleiding tot arts heeft voltooid en nu
werkzaam is op de afdeling Moeder Kind. Een klinisch verloskundige is een verloskundige die werkzaam is in het
ziekenhuis. Hij of zij kan zo nodig de volgende onderzoeken verrichten;
 Het maken van een echo.
 Het doen van uitwendig en/of inwendig onderzoek.
De arts-assistent zal uw situatie bespreken met de dienstdoend gynaecoloog. Als dat nodig is zult u de
gynaecoloog zien.
Nadat de arts-assistent uw situatie met de gynaecoloog heeft besproken zal hij/zij met u het verdere beleid
bespreken:
 U wordt terug verwezen naar uw eigen verloskundige.
 U gaat weer naar huis en komt over één of een aantal dagen terug op de polikliniek Verloskunde.
 U wordt opgenomen op de afdeling B1 Moeder Kind ter observatie.
Zie voor meer informatie over een opname op de afdeling B1 Moeder Kind de folder ‘afdeling B1 Meander
Moeder Kind’ op de site www.meandermoederkind.nl/patienteninformatie.
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Wachttijden
Als u geen gebruik maakt van de spoedpoli beoordeelt de arts-assistent of verloskundige u tussen de andere
werkzaamheden die op de afdeling Moeder Kind plaatsvinden (o.a. bevallingen en spoedgevallen). Het kan dus
gebeuren dat u een (langere) tijd moet wachten. Hij of zij zal alles op alles zetten om u zo snel mogelijk te helpen.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Waar moet u opletten als u weer naar huis gaat?
Het is mogelijk dat u weer naar huis gaat en dat u opnieuw dezelfde klachten krijgt of dat u andere klachten krijgt
die dringend zijn. Dit kunnen de volgende klachten zijn:
 Regelmatige weeën. U heeft een uur lang om de vijf minuten weeën en deze weeën duren één minuut of
langer.
 Vochtverlies, met of zonder weeën.
 Bloedverlies.
 U voelt uw kind niet of minder dan normaal bewegen.
 U bent ongerust.
 U heeft klachten bij hoge bloeddruk zoals sterretjes zien, pijn in de bovenbuik, hoofdpijn, misselijkheid en
braken.
U kunt dan het volgende doen:
1.
Als u terugverwezen bent naar uw eigen verloskundige neemt u opnieuw contact op met uw
verloskundige.
2.
Er is afgesproken dat u onder controle blijft van de gynaecoloog. U kunt dan direct contact met ons
opnemen op de volgende manieren:
Tijdens kantoortijden:
•
Belt u de polikliniek Verloskunde bereikbaar tussen 8:30 en 16:30 uur via 033 -850 48 43.
Buiten kantoortijden:
•
Belt u het spoednummer van de afdeling B1 Meander Moeder Kind, 24 uur bereikbaar via 033-850 48 48.
Belt u ook als u twijfelt of ongerust bent.

Vraag, compliment of klacht?
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw spoedconsult, stelt u deze dan aan de assistente of de arts die
voor u zorgt. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet. Heeft
u complimenten of klachten, laat het ons dan gerust weten! Het is ook mogelijk uw ervaringen op onze afdeling
met ons te delen. U krijgt de gelegenheid om digitaal een vragenlijst in te vullen. U ontvangt hiervoor een iPad
van de verpleegkundige die voor u heeft gezorgd of u vult de vragenlijst in op de iPad zuil in de gang. Het invullen
van de vragenlijst kost u 5 minuten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De medewerkers van de afdeling B1 Meander Moeder Kind
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