Verloskunde

BOP polikliniek
Polikliniek voor zwangere vrouwen met
een bijzondere medische indicatie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

U bent onder controle in het ziekenhuis omdat u zwanger bent en een
bijzonder medische indicatie hebt. Een bijzonder medische indicatie betekent
dat tijdens uw zwangerschap 1 of meer van onderstaande situaties op u van
toepassing is/zijn:
• U bent zwanger van een meerling.
• U hebt diabetes mellitus type 1.
• U hebt irregulaire antistoffen (afweerstoffen tegen andere bloedgroepen
dan A en B; deze stoffen zijn normaal niet in het bloed aanwezig).
• U hebt een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
• U bent in behandeling bij de POP polikliniek (zie de folder: “POP
polikliniek”).
• Uw zorgverleners maken zich zorgen over uw situatie thuis.
Vanwege de bijzonder medische indicatie vinden uw controles plaats op de
polikliniek BOP (Bijzonder Obstetrische Patiënten).

De BOP polikliniek

Op de BOP polikliniek krijgt u speciale, meer uitgebreide zorg door middel
van:
• Vaste zorgverleners.
• Meer tijd.
• Nog meer zorg op maat.

Voorbereiding

Neem een geldig legitimatiebewijs mee om te kunnen inloggen bij de
aanmeldzuil in de centrale hal.

Onderzoek en behandeling

• U bent onder controle bij vaste zorgverleners (u ziet steeds dezelfde
gynaecoloog en verloskundige).
• Er is meer tijd ingepland voor voorlichting en voor de
zwangerschapscontrole. U krijgt praktische informatie over onder andere
de zwangerschap, voeding voor uw kindje, de voorbereiding op 		
de bevalling (geboorteplan, rondleiding over de afdeling en verloskamers
als u de voorlichtingsavond niet kunt bezoeken) en over de bevalling zelf.

Het hangt van uw medische indicatie af welke onderzoeken u krijgt tijdens de
zwangerschapscontroles.
Bij iedere controle wordt in ieder geval:
• Gevraagd naar klachten die te maken heben met uw zwangerschap.
• Uw bloeddruk gemeten.
• Geluisterd naar het hartje van de baby.
• Uitwendig de groei van uw baarmoeder gemeten.
Bij bepaalde medische indicaties wordt ook een groeiecho gemaakt bij
ongeveer 28, 32 en 36 weken zwangerschap.

Tot slot

Hebt u vragen of zijn er klachten tijdens de zwangerschap, neemt u dan
contact op met de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie. De polikliniek is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 89 83.
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Bij spoedgevallen neemt u contact op met de Verloskamers.
T: 0515 - 48 83 72.
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