Femme, praktijk
voor verloskunde
Wat moet je regelen tijdens de
zwangerschap
Kraamzorg:
Rond 12 weken kun je je inschrijven
voor kraamzorg. Dit kun je via de
verzekering regelen, maar je kunt je
ook via ons inschrijven bij een van de
kraamzorgorganisaties waar wij mee
samenwerken

Kraampakket:
Wanneer je aanvullend verzekerd bent
kun je een kraampakket bij je verzekering
aanvragen. Soms vragen ze hiervoor naar
een zwangerschapsverklaring. Deze kan
je bij ons aanvragen, wanneer er sprake is
van een zekere zwangerschapstermijn.
Erkenning:
Voor meer informatie kijk op:
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/erkenning-kind.

Praktijkadres:
• HMC Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
tel. 070 4277 666

Postadres:
• HMC Westeinde
Postbus 432
2501 CK Den Haag
Bereikbaarheid
Voor niet-dringende zaken kun je ons
bereiken via het praktijknummer:
tel. 070 4277 666
Indien je een bandje te horen krijgt,
luister dit aandachtig af en volg de instructies op.
Bereikbaarheid bij spoed!
Voor dringende zaken kun je ons bereiken via:
tel. 06 52 000 806
Bij geen gehoor bel je de dokterstelefoon:
tel. 070 3110 614
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Zwanger

Zwanger, van harte
gefeliciteerd!

De periode van zwanger zijn, bevallen en

kraamtijd zijn erg bijzonder. Deze maak je

slechts een of enkele keren in je leven mee.
Wij, als verloskundigenpraktijk Femme,

informeren je uitgebreid over alles waar je

de aankomende tijd mee te maken krijgt en

begeleiden je graag in deze periode. Wij zullen

er altijd naar streven om iedereen in zijn en haar
waarde te laten en aan ieders wensen te voldoen.

Een gevoel van warmte, vertrouwen en wederzijds
respect vinden wij hierbij erg belangrijk.

Onze zorg

In de zwangerschap verandert er veel in je lichaam.
Gedurende de gehele zwangerschap kom je bij
ons op controle. In het begin zijn deze controles
maandelijks en naar mate de zwangerschap vordert
kom je vaker op controle. Indien nodig/gewenst
kunnen deze controles frequenter plaatsvinden.
Deze controles zijn bedoeld om jullie gezondheid
en de ontwikkeling en groei van jullie baby goed te
bewaken. Hierbij geven wij passende voorlichting
en advies. Wanneer wij risico’s signaleren zullen
wij je doorverwijzen naar de daarvoor bestemde
hulpverlener. Iedere situatie is anders en jullie
gezondheid staat centraal!
De echo’s zullen gemaakt worden door de
echoscopistes van onze praktijk.

Femme praktijk voor verloskunde

Al bijna twintig jaar werken wij in den Haag. We
hebben in al deze jaren dan ook veel gezien en
geleerd van de multiculturele samenleving. Het is
en blijft erg bijzonder om getuige te zijn van alle
gewoontes en rituelen rondom de geboorte.
Ons team bestaat uit verloskundigen en
echoscopisten met daarbij ondersteuning van
assistentes.
Naast de verloskundige zorg hebben we ook collega’s
die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van
complexe situaties en één van ons is vrouwencoach.
Het is voor ons erg belangrijk om iedereen een zo
goed mogelijke start te geven.
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Sinds 2012 zitten wij met onze praktijk in
Ziekenhuis MHC Westeinde samen met de
maatschap gynaecologie, geboortekliniek en
laboratorium. Laagdrempelige zorg onder één dak!
Ook werken we intensief samen met kraamzorg,
GGD, consultatiebureaus en maatschappelijk werk,
daarnaast hebben we een samenwerkingsverband
met gezondheidscentrum de Rubenshoek.

De kosten:

De zorg door een verloskundige is opgenomen
in het basispakket. Dit betekent, dat onze zorg
volledig wordt vergoed. De kosten voor een
ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie
zijn afhankelijk van je zorgverzekering, informeer
hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.
De kosten voor kraamzorg zijn in het basispakket
opgenomen. Echter elke kraamzorgorganisatie
is verplicht een vaste eigen bijdrage te hanteren.
Wanneer je aanvullend verzekerd bent, krijg je een
gedeelte hiervan vergoed. Informeer hiernaar bij je
verzekeringsmaatschappij.
Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars
voor het verlenen van verloskundige zorg en
echoscopie.

Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen

Wij zijn lid van de
Koninklijke Nederlandse
Organisatie van
Verloskundigen en staan allemaal ingeschreven in
het Kwaliteitsregister voor verloskundigen. Onze
echoscopistes staan ingeschreven in de voor hen
aangewezen registers.

