
Wanneer je bent uitgerekend in de zomerperiode, kunnen er dingen rond de 
bevalling anders verlopen dan je verwacht of hoopt. Dit heeft te maken met het 
grote aantal zwangeren dat gaat bevallen deze zomer. En natuurlijk ook met de 
corona-maatregelen. Als netwerk geboortezorg in de regio Den Bosch willen we 
ervoor blijven zorgen dat je veilige zorg krijgt voor jou en je kind.  Daarom hebben 
we een aantal afspraken gemaakt.  We geven je de informatie vooraf. Zo kun je 
alvast rekening houden dat de gang van zaken rondom je bevalling misschien 
anders kan verlopen.

Na bevalling mogelijk andere kamer
We hebben in de vakantie genoeg personeel bij de verloskundigen praktijken, 
kraamzorg en in het ziekenhuis. Ook is het aantal kraamsuites in het ziekenhuis 
gelijk. Maar omdat er in de zomerperiode meer vrouwen gaan bevallen, moeten 
we ook andere kamers op de afdeling Vrouw en Kind gebruiken. Daarom kan het 
zijn dat we je na de bevalling naar een andere kamer overbrengen. Natuurlijk krijg 
je hier dezelfde goede zorg.

Soms langer wachten op verloskundige
Bij drukte kan het zijn dat we in de verloskundige praktijken een extra verloskun-
dige moeten oproepen. Ondanks dat de verloskundigen hier op voorbereid zijn, kan 
het iets langer duren voordat hij / zij bij jou is. We doen er alles aan dit zo goed 
mogelijk te organiseren en communiceren.

Bevallen in een ander ziekenhuis
Als het echt heel druk is kan het zijn dat je in een ziekenhuis in de buurt moet 
bevallen. Ook hier hebben we afspraken over gemaakt. Belangrijk om te weten is 
dat je in geval van nood altijd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht kan.  

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze informatie, bespreek deze dan met je 
verloskundige of gynaecoloog. We wensen je een mooie en bijzondere zomer toe.

 
Met vriendelijke groet,

Deelnemers van het geboortezorgnetwerk vsv@Verlosdenbosch:
Coöperatie Verloskundigen ’s-Hertogenbosch eo, KraamSamenwerkingsVerband 
regio Den Bosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Vakgroep Obstetrie en  
Gynaecologie JBZ en Vakgroep Kindergeneeskunde JBZ
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