Verpleegkundig informatiespreekuur verloskunde
(VIV)
Gynaecologie en verloskunde
Inleiding
Het doel van het verpleegkundig informatiespreekuur verloskunde (VIV) is om u informatie te verstrekken over uw
zwangerschap, bevalling en onderwerpen die daar bij horen. Deze folder geeft algemene informatie over het
verpleegkundig informatiespreekuur verloskunde.

Hoe werkt het VIV?
Het VIV is bedoeld voor zwangeren die voor hun zwangerschapscontroles verwezen zijn naar MST en onder
verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis gaan bevallen.
De verpleegkundigen die het VIV verzorgen, werken zowel op de afdeling Verloskunde als op de Moeder Kind
Afdeling.
Tijdens uw zwangerschap heeft u tussen de 32 – 35 weken een afspraak met een verpleegkundige, op indicatie
eerder. Deze afspraak wordt gemaakt door de secretaresse van de polikliniek en krijgt u thuisgestuurd.
Tijdens dit spreekuur wordt veel informatie gegeven en kan ingegaan worden op (niet medische) vragen.
Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten, dan weet u zeker dat u niets vergeet te bespreken.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld eten / drinken, leefstijl of het geboorteplan en (nog) geen afspraak met de
verpleegkundige, dan kunt u haar mailen via viv@mst.nl. Een verpleegkundige beantwoordt dan uw vragen.

Wat gebeurt er tijdens een afspraak?
Er vindt tijdens uw afspraak een verpleegkundig opnamegesprek plaats, als voorbereiding op uw aanstaande
opname.
Tijdens uw afspraak op het VIV krijgt u informatie over:
■ leefregels en voeding tijdens de zwangerschap;
■ diverse zwangerschapscursussen;
■ hoe om te gaan met diverse ongemakken en zwangerschapskwalen;
■ de aanstaande opname en bevalling;
■ de voeding voor uw baby;
■ de gang van zaken bij het ontslag uit het ziekenhuis na de bevalling;
■ verloskundige nazorg en kraamzorg;
■ op verzoek wordt het geboorteplan besproken.

Waar is het VIV?
Uw afspraak bij het VIV vindt plaats op de polikliniek Gynaecologie / Obstetrie Enschede, route H03.

Aanvullende informatie
Tijdens dit spreekuur vindt er geen rondleiding plaats, u kunt hiervoor een afspraak maken bij het secretariaat
Gynaecologie.

Belangrijke telefoonnummers / contactgegevens
■ polikliniek Gynaecologie / Obstetrie, route H03, telefoon (053) 487 23 30.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
verpleegkundige, nurse practitioner of arts dan om nadere uitleg.
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