Centrum voor geboortezorg Dijklander Ziekenhuis
Begeleiding zwangerschap:
Locatie Hoorn
Maelsonstraat 9
1624 NP in Hoorn
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
Kraam- en couveusesuites:
Maelsonstraat 3
1624 NP in Hoorn
Algemeen telefoonnummer: 0229 - 25 74 78

Volg ons via Instagram en Facebook

 #centrumvoorgeboortezorg
 facebook.com/centrumvoorgeboortezorg
In ons centrum vinden regelmatig informatiebijeenkomsten plaats over
‘Bevallen in het Centrum voor geboortezorg’. Deze data vind je op onze
website: www.centrumvoorgeboortezorg.nu
Wil je je aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar SecrCentrumvoorGeboortezorg@dijklander.nl
of bel naar 0229 - 257 478

In het

Centrum voor geboortezorg

staan wij dag en nacht, 7 dagen per week, met een toegewijd
team voor jullie klaar. We helpen jou, je partner en je baby zo
goed en veilig mogelijk tijdens de zwangerschap,
bij de geboorte en de dagen daarna.
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Natuurlijke keizersnede

In onze luxe kraamsuites,
waarvan 3 met een bevalbad en couveusesuites is altijd plaats
voor de partner. Het gezin kan
24/7 bij elkaar blijven.

Luxe
kraamsuites

Optie voor een geboortefotograaf ook op de operatiekamer
Hulp bij borstvoeding door een
lactatiekundige

Gentle sectio

We doen het samen
In ons centrum werken kraamverzorgenden, gespecialiseerd verpleegkundigen, klinisch verloskundigen en
medisch specialisten samen op één
locatie. Jullie wensen zijn ons uitgangspunt. Wij luisteren goed naar wat voor
jullie belangrijk is.
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Optie voor een geboortefotograaf ook op de operatiekamer

Een gentle sectio is een natuurlijke keizersnede. Bij deze methode komt de baby zo
snel mogelijk na de geboorte op de borst
van de moeder (huid-op-huid contact). Dit
is mogelijk als van te voren bekend is dat
een baby met een keizersnede geboren
wordt. Bij zo’n geplande keizersnede
blijven de ouders en de baby de hele tijd bij
elkaar. Na elke bevalling is hulp bij borstvoeding door een lactatiekundige mogelijk.

