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Deze informatiebrochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze informatiebrochure vergissingen of
onvolledigheden bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk.

Voorwoord

Deze brochure bevat informatie over je levensstijl tijdens de zwangerschap,
de prenatale consultatie en prenatale onderzoeken.
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Levensstijl tijdens de zwangerschap

In het dagelijks leven is een gevarieerde, gezonde en evenwichtige voeding
belangrijk. Dit geldt zeker tijdens een zwangerschap. In tegenstelling tot wat
veel mensen denken, is het niet nodig om voor twee te eten. Het is wel van
belang om goed en gezond te eten. Enerzijds voor de ontwikkeling van je
kind, maar anderzijds omdat je zelf meer energie verbruikt dan normaal.

BASISPRINCIPES VAN GEZONDE EN EVENWICHTIGE VOEDING

Eet evenwichtig
Eet dagelijks volgens de juiste verhouding uit de verschillende groepen
van de actieve voedingsdriehoek. Je eet beter meer uit de grote groepen
bovenaan, minder uit de kleine groepen onderaan en zo weinig mogelijk uit
de rode bol. Drie hoofdmaaltijden en twee tot maximum drie tussendoortjes
per dag is ideaal.
Eet met mate
Hou je aan de aanbevolen hoeveelheid voor elke groep voedingsmiddelen.
Ook al is een voedingsmiddel gezond, te veel is te veel.
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Eet gevarieerd
Binnen elke productgroep zorg je het best voor voldoende afwisseling tussen
de verschillende voedingsmiddelen.
Drinken
Drink 1,5 liter water per dag. Beperk koffiegebruik.

DE AANBEVOLEN GEWICHTSTOENAME
De aanbevolen gewichtstoename verschilt van persoon tot persoon. Hoe
meer je voor de zwangerschap weegt, hoe minder gewicht je tijdens de
zwangerschap je mag bijkomen en andersom.
De gewenste gewichtstoename hangt af van je gewicht van voor de
zwangerschap, berekend volgens het BMI: gewicht (kg) / lengte² (m).

BMI

Gewicht voor de
zwangerschap

Aanbevolen
gewichtstoename

< 20

onvoldoende

12 - 18 kg

20 - 27

normaal

9 - 13 kg

> 27

overgewicht

7 - 11 kg

Als je 12 kg bijkomt, zit daar ongeveer drie kilogram aan vet bij dat je nodig
hebt als reserve na de bevalling. De andere negen kilogram is verdeeld over
de baby, het vruchtwater, de placenta, de borsten, het bloedvolume, extra
vocht en de baarmoeder. Meestal betekent dit een gewichtstoename in de
eerste helft van vier tot vijf kilogram en in de tweede helft van zes tot acht
kilogram.

Foliumzuur en zwangerschapsvitamines
Het innemen van foliumzuur nog voor de zwangerschap, vermindert de kans
op neurale buisdefecten (bv. open ruggetje) met 50%, alsook de kans op
hartafwijkingen verlaagt met 20%.
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Daarom raden we het gebruik van foliumzuur aan. Neem best vier weken
voor je zwanger wil worden extra foliumzuur in. Blijf dagelijks je foliumzuur
innemen tot de twaalfde zwangerschapsweek.

IJzer
Voldoende inname van ijzer via de voeding is belangrijk voor een goede
bloedsomloop van de baby. Die moet tijdens de laatste maanden van de
zwangerschap een eigen ijzerreserve opbouwen. Via evenwichtige voeding
krijg je meestal voldoende ijzer binnen.
Belangrijke bronnen van ijzer zijn: vlees, vis, eieren, peulvruchten, bepaalde
groenten en volkoren producten. Bepaalde factoren beïnvloeden de opname
van ijzer positief of negatief. Daarom raden we je aan om een bron van
vitamine C (kiwi, pompelmoes, sinaasappel) te gebruiken bij de maaltijd.
Vitamine C bevordert namelijk de opname van ijzer. Drink liever geen koffie of
thee bij de maaltijd, aangezien deze de opname van ijzer belemmeren.

Omega 3-vetzuren
Omega 3-vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. Het zijn essentiële
vetzuren. Dat betekent dat ons lichaam ze nodig heeft, maar niet zelf kan
aanmaken. Het lichaam moet deze vetzuren dus uit de voeding halen. Omega
3-vetzuren spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hersenen
van de baby. De belangrijkste voedingsbronnen zijn vette vis, lijnzaadolie,
koolzaadolie, sojaolie, walnoten en zaden.

Alcohol
Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de ongeboren baby gedurende
de hele zwangerschap. Iedere keer dat je alcohol drinkt, vernauwen je
bloedvaten. Je ongeboren baby krijgt dan minder bloed en zuurstof. Je hebt
meer kans dat je baby bij de geboorte kleiner en lichter is waardoor hij/zij
een zwakkere weerstand heeft. Ook de kans op miskraam neemt toe, zelfs bij
enkele glazen per week.
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Alcohol kan bij je baby het fetaal alcoholsyndroom veroorzaken. Deze baby’s
vertonen hersenbeschadiging en een vertraagde groei. Ook het risico op intrauteriene vruchtdood (= afsterven van de baby in de baarmoeder) is groter.
Volledige onthouding is dus de beste keuze!

Roken
Wanneer je rookt, stel je jezelf en je omgeving bloot aan een groot
aantal toxische en kankerverwekkende stoffen.
Risico’s tijdens de zwangerschap
Als (mee)rokende zwangere heb je meer kans op miskraam, een
kleinere baby, een baby dat vroeger geboren wordt of overlijdt in de
buik omdat de moederkoek loslaat. Het risico op intra-uteriene vruchtdood
stijgt met 50%.
Wanneer je rookt komen de schadelijke stoffen van de sigaretten in het bloed
van je baby terecht. Daardoor krijgt het minder zuurstof en voeding, groeit
het minder goed en kan het bij de geboorte minder weerstand hebben.
Daarnaast stijgt de kans op wiegendood.
Risico’s na de zwangerschap
Meeroken is schadelijk voor je baby zowel tijdens als na de zwangerschap.
Meeroken gebeurt als er iemand in dezelfde kamer rookt en je die rook
inademt. Kindjes die na de geboorte meeroken worden sneller ziek. Ze hebben
ook meer kans op wiegendood, luchtweginfecties, astma, allergie, tragere
groei, leerproblemen, en suikerziekte.
Daarom is het belangrijk dat je stopt met roken Lukt het moeilijk om te
stoppen met roken? Binnen ons ziekenhuis kan je een afspraak maken voor
rookstopbegeleiding.
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Sport
Tijdens een zwangerschap is het geen goed moment om intensief met een
sport van start te gaan. Sportactiviteiten die je al deed voor de zwangerschap,
mag je verder blijven uitoefenen. Wandelen, fietsen, zwemmen en
zwangerschapsyoga zijn zelfs echte aanraders! Enkel contactsporten zoals
skiën, gevechtssporten en competitiesporten raden we af.

INFECTIES
Cytomegalievirus of CMV
Iedereen kan het CMV-virus krijgen. Iedereen wordt er ook vroeg of laat mee
besmet. Een besmetting met CMV is meestal vrij onschuldig. Het is mogelijk
dat je als zwangere het virus doorgeeft aan je baby. Als je het virus had voor
de zwangerschap, kan je CMV nog steeds doorgeven aan je baby ook al is dit
zeldzaam. Ongeboren baby’s worden dan soms wel ziek en/of ondervinden
ernstige gevolgen op lange termijn. Daarom willen we een besmetting tijdens
de zwangerschap vermijden. Er is geen behandeling mogelijk als je CMV
doormaakt tijdens de zwangerschap.
Je draagt het virus over door intens lichamelijk contact, zoals kussen,
seksueel contact of door het overbrengen van speeksel of urine van een
besmet persoon via handen naar de eigen neus of mond. Bij zwangere
vrouwen gebeurt een besmetting meestal door intensief contact met een
besmet kind of via hun partner. Vooral op plaatsen waar kleine kinderen
intensief samen leven/spelen (kinderdagverblijven, kleuterklassen …) komt
er meer CMV voor.
Enkele voorzorgsmaatregelen:
• Goede handhygiëne na luierwissel of contact met speeksel en
neusslijmen.
•
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Gebruik eventueel desinfecterende handgel.
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•

Geef geen kusjes op mond en wang bij verkouden kinderen jonger dan
vijf of zes jaar. Geef ze gerust een kusje op hun hoofd of geef een knuffel.

•

Eet niet uit hetzelfde bord of drink niet uit hetzelfde glas als jonge
kinderen. Deel ook hun bestek niet.

•

Vraag aan je partner om ook rekening te houden met deze regels.

Toxoplasmose
Toxoplasmose is een infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma
gondii. Mogelijke zeldzame gevolgen voor het ongeboren kind zijn een
miskraam, ernstige afwijkingen aan de hersenen en de ogen, stuipen,
blindheid, psychosomatische ontwikkelingsstoornissen.
Sommige vrouwen zijn hiervoor immuun en dus beschermd. Je arts gaat na
of je de ziekte al doormaakte. Ben je hiervoor niet immuun? Dan controleren
we je toxoplasmosestatus gedurende de volledige zwangerschap. Neem dan
ook een aantal voorzorgsmaatregelen wanneer je zwanger bent.
•

Verhit voedsel voldoende.

•

Eet geen rauw of half doorbakken vlees. Pas op met barbecue, rosbief,
gemarineerd en gerookt vlees.

•

Vries je vlees drie dagen diep in (-20 °C). Dat vernietigt de
toxoplasmosekiem.

•

Je mag rauwe groenten eten. Spoel ze wel heel goed af. Geef de voorkeur
aan gekookte groenten als je buitenshuis eet.

•

Laat iemand anders de kattenbak schoonmaken. Je kat hoef je zeker niet
weg te doen. Uitwerpselen van ander dieren vormen geen risico.

•

Was steeds je handen voor elke maaltijd en na elk contact met groenten,
fruit en rauw vlees.

•

Draag altijd handschoenen wanneer je in de tuin werkt.
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Listeria
Listeria wordt veroorzaakt door de bacterie Listeria monocytogenes. Je vindt
deze overal terug: in de bodem, het grondwater, op planten ... De zeldzame
besmetting met Listeria gebeurt bij de mens meestal via de voeding. Het
voelt dan als een griepachtige aandoening.
Een Listeria-infectie tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben
voor de foetus. Bijvoorbeeld bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking en
spontane abortus. Neem daarom een aantal voorzorgsmaatregelen in acht.
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•

Drink enkel gepasteuriseerde melk. Bij pasteurisatie worden alle
ziekmakende bacteriën gedood.

•

Vermijd kazen van rauwe melk die een rijping ondergingen
(schimmelvorming). Bijvoorbeeld Brie, Camembert, Roquefort en
Gorgonzola. Bij voorverpakte kazen staat meestal vermeld of deze
gemaakt zijn van rauwe of gepasteuriseerde melk. Bij Franse kazen staat
‘au lait cru’ (van rauwe melk) of ‘au lait pasteurisé’ (van gepasteuriseerde
melk).

•

Pas op met gerookte vis, zoals zalm en makreel. Hoe dichter de
houdbaarheidsdatum, hoe groter de kans op besmetting. Wees ook
voorzichtig met rauwe vis en rauwe schaaldieren. Vers gebakken,
gegrilde, gepocheerde of gekookte vis/schaaldieren kan je zonder
probleem eten.
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Salmonella
Eet geen zelfgemaakte gerechten waarin je rauwe eieren verwerkte
(mayonaise, tiramisu, chocolademousse …). Je hebt dan namelijk kans op
een besmetting met Salmonella. In België moeten gerechten die gemaakt
zijn met rauwe eieren voldoen aan een aantal eisen. Zo veroorzaken ze zeker
geen ziektes. Verpakte voeding die rauwe eieren bevat is daarom wel veilig
(mayonaise, roomijs, tiramisu …).
De belangrijkste tips op een rijtje:
• Was je handen met water en zeep na een luierwisseling, voor en na dat je
voeding bereidde, na elk toiletbezoek, nadat je tuinierde en na elk
contact met dieren.
•

Gebruik steeds handschoenen in de tuin.

•

Laat de kattenbak door iemand anders verschonen. Draag
handschoenen als je het toch zelf moet doen.

•

Zorg dat je steeds desinfecterende handgel bijhebt.

•

Kook, verhit of bak je warme voeding voldoende.

•

Eet geen rauw vlees, rauwe vis of rauwe eieren.

•

Eet geen kazen op basis van rauwe melk.

•

Was verse groenten en fruit grondig.
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De prenatale consultatie

ZWANGERSCHAPSCONTROLES
Zwanger zijn is een heel natuurlijk gebeuren. Toch is het noodzakelijk dat we
regelmatig medische controles uitvoeren. Je lichaam ondergaat tijdens de
zwangerschap ingrijpende veranderingen. Hierdoor is het belangrijk om je
algemene toestand en de ontwikkeling van je baby op te volgen.

HET EERSTE CONSULT
We plannen de eerste zwangerschapscontrole tussen de zeven en negen
weken nadat je maandstonden uitbleven. Heb je een onregelmatige cyclus?
Dan plannen we de controle volgens het hormoon.
Bij dit eerste bezoek voert de gynaecoloog een echografie uit. Zo gaat de
arts na of de baby in een goede positie ligt in de baarmoeder en om de
vermoedelijke bevallingsdatum vast te leggen. Deze echo gebeurt vaginaal.
Het is niet nodig om een volle blaas te hebben. De arts voert ook nog een
eerste parametercontrole uit. Hierbij controleert hij/zij je gewicht, bloeddruk
en urine. Je krijgt het resultaat onmiddellijk te horen.
Daarnaast krijg je informatie over het normale verloop van de zwangerschap.
We geven je ook het moederboekje of de zwangerschapsmap van Kind
en Gezin mee. Het moederboekje bevat alle nuttige informatie en goede
raadgevingen omtrent zwangerschap.
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VERDERE OPVOLGING
Tot 30 - 32 weken van de zwangerschap gebeuren de controles om de vier
weken. Naar het einde toe volgen de controles elkaar sneller op. Bij een goed
en normaal verlopende zwangerschap kan de opvolging samen met de
huisarts of vroedvrouw gebeuren. De manier waarop dit verloopt, bespreek je
ook bij je eerste bezoek.

PARAMETERS DIE WE ONDERZOEKEN
Het lichaamsgewicht
Dit geeft een idee over de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater,
eventuele vochtopstapeling (oedemen) ...

De bloeddruk en polsslag
We controleren de bloeddruk en polsslag om een zwangerschapsvergiftiging
(pre-eclampsie) vroegtijdig te ontdekken. Zwangerschapsvergiftiging is een
verwikkeling waarbij de bloeddruk stijgt en eiwit in de urine verschijnt. We
moeten dit van dichtbij opvolgen omdat dit ernstige gevolgen kan hebben
voor jezelf en je kind.

De urine
We controleren de urine op suiker (glucose) om diabetes op te sporen.
We controleren ook op eiwit (albumine) om na te gaan of er geen
zwangerschapsvergiftiging of urineweginfecties zijn.

Grootte van de baarmoeder
We voelen of de baarmoeder zich goed ontwikkelt. Zo krijgen we een idee van
de groei van de baby. We kunnen hiermee ook de ligging van de baby bepalen,
evenals het indalen van het kindje in het kleine bekken.
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De ligging van de baby
We gaan de ligging van de baby na door onderzoek van de buik of met behulp
van een echografie.

De hartslag van de baby
Bij elke controle kijken we naar de hartslag van de baby. Normaal klopt het
hartje tussen de 120 en 160 keer per minuut.

De rijpheid van de baarmoederhals
Door het vaginaal onderzoek gaat de arts of vroedvrouw na of de
baarmoederhals gesloten en lang blijft. De lengte van de baarmoederhals
kunnen we ook meten aan de hand van een vaginale echografie.
We controleren ook of je geen bloed verliest of een infectie hebt opgelopen.
Elke infectie moeten we onmiddellijk behandelen. Dit onderzoek gebeurt
meestal pas vanaf 28 weken zwangerschap.
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De echografie
Met een echografie gaan we de
ligging van je baby na.
15

Prenatale onderzoeken

ECHOGRAFIE
Echografie is een techniek die gebruikmaakt van ultrageluidsgolven die zich
door het lichaam verplaatsen. Op die manier tast je arts je buik af en brengt
hij/zij je ongeboren kindje en de baarmoeder in beeld. In het begin van je
zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren.
Een echografie is niet pijnlijk en volledig onschadelijk. Een echo is meestal
een geruststellend onderzoek, maar het waarschuwt de arts ook wel wanneer
er iets misloopt. Het RIZIV betaalt drie echografieën terug. Dat betekent
dus dat we normaal één echo per zwangerschapstrimester maken. Als er
medische redenen zijn om er meer te laten doen, krijg je hierover informatie
van je arts. De eerste echografie gebeurt in de zevende tot tiende week.
Hiermee stellen we de zwangerschap vast.
• ideale periode om vermoedelijke bevallingsdatum te bepalen (vb. bij
onregelmatige cyclus)
•

vaststellen van een eventuele meerlingzwangerschap

•

uitsluiten van buitenbaarmoederlijke zwangerschap

DE DRIE MEEST BELANGRIJKE ECHO’S TIJDENS EEN ZWANGERSCHAP
Tussen 11 en 14 weken: nekplooimeting
Dit is het tijdstip waarop we de nekplooi van de baby meten. Deze nekplooi
is meetbaar vanaf de elfde zwangerschapsweek en verdwijnt opnieuw
na veertien weken. Het is een kleine plooi die normaal minder dan drie
millimeter meet.
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Is de nekplooi groter dan normaal? Dan is er sprake van een verhoogd risico
op afwijkingen. De arts bespreekt dit dan uitvoerig met je en beveelt indien
nodig verdere onderzoeken aan.

Tussen 18 - 22 weken: de screeningsecho
Tijdens deze echo kijken we alle organen van je baby na.

Tussen 32 – 35 weken: de groei-echo
Tijdens deze echo volgen we de normale groei van de baby op.

PRENATALE DIAGNOSTIEK - DOWNSCREENING - NIPT
Wat is het syndroom van Down?
Het syndroom van Down (trisomie 21) is een afwijking in het erfelijk materiaal
van de baby (de chromosomen). Een baby met het syndroom van Down heeft
drie keer het chromosoom 21 in plaats van, zoals normaal, twee kopijen.
Een baby met Downsyndroom heeft soms ook andere (hart)afwijkingen.
Die proberen we op te sporen via de echografie. De kans op Downsyndroom
neemt toe met de leeftijd van de moeder. Vanaf 35 jaar is er een duidelijke
risicostijging.

Leeftijd

Risico

35 jaar

1/285

36 jaar

1/174

37 jaar

1/146

38 jaar

1/122

39 jaar

1/91

40 jaar

1/80
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NIPT-test: screeningstest via een eenvoudige bloedprik bij de
moeder
NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. Het is een betrouwbaar
bloedonderzoek bij de zwangere vrouw waarmee we trisomie 21
(Downsyndroom), trisomie 13 (Patausyndroom) en trisomie 18
(Edwardssyndroom) opsporen.
Deze laatste twee zijn zeldzamer dan het syndroom van Down. Kindjes met
een van deze twee syndromen hebben weinig tot geen kans op overleven. Alle
info hierover vind je in de bijhorende brochure: ‘Opsporen van afwijkingen bij
de baby in het eerste zwangerschapstrimester’.

Vlokkentest of CVS
Na elf weken kan je een vlokkentest (chorionvillusbiopsie of CVS) laten
uitvoeren. Hiermee weet je zeker of er geen chromosoomafwijkingen zijn
bij de baby. De vlokken van de moederkoek hebben dezelfde genetische
samenstelling als de foetus. Door het vlokkenweefsel te onderzoeken
verkrijgen we dan ook informatie over de gezondheid van de foetus.
Eerst doet de arts een echografisch onderzoek. Afhankelijk van de
bereikbaarheid van de moederkoek (placenta) heeft de arts keuze uit twee
verschillende technieken.
• Transabdominaal: Via een prik door de buikwand brengt hij/zij een
dunne naald in de moederkoek. Met een spuitje zuigt de arts dan enkele
vlokken op.
•

Transcervicaal: Via de schede brengt hij/zij een fijn buisje tot in de
baarmoeder. Ter hoogte van de moederkoek zuigt de arts dan enkele
vlokken op.

Resultaat
De duur van het labonderzoek van de vlokken verschilt. Het hangt af van de
aandoening waarnaar ze onderzoek doen en varieert van drie dagen tot drie
weken. Je arts geeft je hierover verdere informatie.
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In één procent van de gevallen is de uitslag niet te interpreteren. Soms
bevatten de vlokken ook te weinig delende cellen. Dan is onderzoek
onmogelijk. In die situaties adviseren we je alsnog een vruchtwaterpunctie.
Risico
De bijkomende kans op een miskraam na een vlokkentest is ongeveer 0,5
tot 1 procent. Na een vlokkentest heb je soms even last van krampen in de
onderbuik. Tot enkele dagen na een transcervicale vlokkentest kan je nog wat
bloedverlies hebben.

Vruchtwaterpunctie
Is er een vermoeden dat je kindje een verhoogd risico heeft op een
genetische aandoening? Dan kan je overwegen om vanaf de vijftiende
zwangerschapsweek een vruchtwaterpunctie te laten uitvoeren. We voeren
een vruchtwaterpunctie ook uit om andere gegevens over de gezondheid van
de foetus te verkrijgen. Bijvoorbeeld om infectieuze aandoeningen of een
rhesusprobleem op te sporen.
In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die afkomstig zijn van de huid en
de slijmvliezen van de foetus. Door deze cellen te onderzoeken, kunnen we
het chromosomaal patroon van de foetus in kaart brengen. Eerst voeren we
een echografisch onderzoek uit. Daarna brengt de arts, op steriele wijze, een
dunne naald door de buikwand heen tot in het vruchtwater. Vervolgens zuigt
hij/zij vijftien tot twintig milliliter water op.
Resultaat
Het volledige chromosomenonderzoek (karyotype) duurt ongeveer twee tot
drie weken. De snelle test (FISH) voor het syndroom van Down geeft na twee
tot vier dagen uitsluitsel. Het resultaat van het α-foetoproteïnegehalte (AFP)
ken je na enkele dagen.
Risico
Het bijkomende risico op een miskraam na een vruchtwaterpunctie is
ongeveer een half procent (dit is 1 op 200). Dit risico verkleint naarmate
de zwangerschap verder gevorderd is. Vermijd de eerste drie dagen na het
onderzoek druk op de buik en doe het rustig aan.
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Tot slot

Neem contact op met je arts en vraag een extra controle wanneer je:
• koorts hebt en deze niet zakt door het nemen van paracetamol (blijft
boven 38 °C).
•

zo vaak moet braken dat je geen voedsel meer binnenhoudt.

•

bloed verliest.

•

plots hevige buikpijn of geregeld buikpijn hebt.

•

last hebt bij het plassen (branderig gevoel).

Op de dienst Gynaecologie-Verloskunde zijn er dagelijks raadplegingen
mogelijk van maandag tot vrijdag. Je kan, indien nodig de dag zelf nog,
langskomen voor een dringend probleem. Neem hiervoor contact op met je
behandelend gynaecoloog via het secretariaat.
Buiten de secretariaatsuren bereik je je behandelend gynaecoloog of
de gynaecoloog met wachtdienst via het algemeen nummer van het
ziekenhuis of via de afdeling Materniteit. Heb je een dringend probleem
buiten de consultatie-uren? Dan kan je terecht bij je huisarts of de
Spoedgevallendienst van het ziekenhuis.
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Nuttige contacten

Indien je meer informatie wenst, vragen hebt of onverwachts niet naar een
afspraak kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.
Dokter Toenga De Vos
Dokter Els Keymeulen
Dokter Stefanie Lambrecht
Dokter Ann Mortier
Dokter Pieter Mulier
Dokter Rudy Van den Broecke
Dokter Anne-Marie Waterschoot
secretariaat Gynaecologie
09 364 84 30
Route 17
Verpleegafdeling Materniteit
09 364 87 60
Route 110

Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem
09 364 81 11
Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.
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NOTITIES
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AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem
T 0032 9 364 81 11
F 0032 9 364 89 00
info@sezz.be
www.sezz.be
0418.558.166
RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum Brakel
Watermolenstraat 74-76
9660 Brakel
T 0032 55 42 66 01

