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Als zwanger worden niet vanzelf gaat

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen diep ingrijpen in je leven.
Gevoelens van verdriet, wanhoop, onzekerheid en frustratie kunnen je leven gaan
beheersen.
Er kunnen spanningen in uw relatie optreden, omdat u en uw partner verschillend
met de problemen omgaan. Daarnaast dient u om te gaan met een omgeving die
soms pijnlijke vragen kan stellen en waarin regelmatig zwangerschappen ontstaan.
Ondertussen zit u in de emotionele achtbaan die de behandelingen in het
ziekenhuis met zich meebrengt.
Dit alles kan vragen oproepen. Hoe gaat u om met spanningen in de relatie? Hoe
open bent u naar uw omgeving? Hoe lang gaat u door met behandelingen? Etc.
Er kunnen daarnaast ook praktische vragen bijvoorbeeld rondom wonen, werk en
financiën spelen. Deze en vele andere vragen kunnen worden voorgelegd aan de
maatschappelijk werker. Ook als u en uw partner behoefte hebben om uw verhaal
te doen. Jullie zijn van harte welkom.
Het Medisch Maatschappelijk werk is een dienstverlening van het
Dijklander Ziekenhuis. U kunt zonder verwijsbrief terecht. De specialist of de
fertiliteitsverpleegkundige kan de aanmelding doen. Dit wordt dan vooraf met
jullie besproken. Daarnaast kunt u ook zelf contact opnemen met één van onze
maatschappelijk werkers. De hulpverlening wordt zowel kort,- als langdurig
aangeboden.
Dit is afhankelijk van uw behoefte en uw hulpvraag.
Medisch Maatschappelijk Werk fertiliteitspoli
R. Roepan (maandag-middag, dinsdag en donderdag)
Ans Kok (dinsdag, woensdag, vrijdag-ochtend).
Maelsonstraat 3, Postbus 600
1620 AR Hoorn, 0229-208671
a.kok@westfriesgasthuis.nl
r.roepan@westfriesgasthuis.nl
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl

FLD-00621-NL 09-12-2020

