
Geboortezorg Boxmeer

Als er een kindje op komst 
is, breekt er een bijzondere 
tijd aan. Een tijd waarin jullie 
optimale zorg willen ontvangen. 

Tijdens de zwangerschap word je 
begeleid door de verloskundige 
bij jou in de buurt of door de 
verloskundige/gynaecoloog 
in het Maasziekenhuis. Na de 
bevalling krijg je ook zorg van 
de kraamzorgorganisatie en het 
consultatiebureau. Soms blijft 
je kind nog in het ziekenhuis 
en is de kinderarts betrokken. 
Al deze zorgverleners werken 
samen in een verloskundig 
samenwerkingsverband. 
In de regio Land van Cuijk en 
Noord-Limburg kun je als  
zwangere terecht bij  
Geboortezorg Boxmeer. 

“Samen zorgen  
      voor morgen”

Geboortezorg Boxmeer biedt je onder andere:  
• passende zorg, waar jullie centraal staan;
• deskundige zorg met een vriendelijk gezicht;
• kinderwensspreekuur bij jou in de buurt; 
• wekelijks overleg tussen verloskundigen en 

gynaecologen om de zorg af te stemmen;
• overdracht naar kraamzorg en consultatiebureau;
•  kraamzorg al mogelijk in het ziekenhuis, als je kind nog 

in het ziekenhuis moet blijven;
•  (digitale) voorlichting over bevallen en/of borstvoeding 

(QR code video z.o.z.).

Als je niet thuis wilt of kunt bevallen, ben je voor de 
bevalling welkom in het Maasziekenhuis.  
Het Maasziekenhuis biedt je: 
• poliklinisch bevallen met je eigen verloskundige en 

kraamverzorgende;
• een moderne eigen kamer voor moeder en kind, met 

de mogelijkheid voor de partner om te blijven slapen;
• pijnstilling middels een ruggenprik of remifentanyl 

pompje; 
• kleinschalig team voor meer rust op de kamer;
• mogelijkheid om te bevallen in een bevalbad;
• draadloos en waterproof CTG (bewaking kind) voor 

meer bewegingsvrijheid. 
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Na de bevalling

 www.geboortezorgboxmeer.nl



VSV-partijen van Geboortezorg Boxmeer

In samenwerking met:  • Verloskundige praktijk Grave e.o. • Verloskundige praktijk Raijer en Sup Sevenum 
• Danure Verloskundigen • Verloskundigenpraktijk Carus • Uitgerekend Venray e.o. Praktijk voor verloskunde  
• Kraamzorg Zuid-Gelderland • Lactatiekundige Lonneke Smits • Lactatiekundige Moms & Milk

VSV Geboortezorg Boxmeer hecht 
veel waarde aan een hoge kwaliteit 
van zorg. Van groot belang zijn 
de ervaringen van onze cliënten. 
Uiterlijk 6 weken na de bevalling 
ontvangen ouders een PREM-
vragenlijst (patient reported 
experience measures) om in te 
vullen. Zo ontvangen wij feedback 
over de geboden zorg. Van deze 
ervaringen kunnen wij leren en zo de 
kwaliteit van zorg steeds verbeteren.

VSV Geboortezorg Boxmeer heeft een ouderadviesraad 
bestaande uit (aanstaande) ouders (van jonge kinderen). 
De ouderadviesraad denkt mee over de geboortezorg en 
vormt zo een brug tussen zorgverleners en (aanstaande) 
ouders.  
Wil jij ook meedenken?  
Stuur een mail naar ouderadviesraad@pantein.nl.
 

Cliëntervaringen Ouderadviesraad

Voor meer informatie kijk op onze website
www.geboortezorgboxmeer.nl

• •BIJ ONDER
verloskunde    
anticonceptie
kinderwens
echoscopie
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