
Wat neemt u mee? 
• Verzekeringspapieren en identiteitsbewijs 
• Nachtkleding/badjas
• Warme sokken/panto�el/slippers
• Toiletspullen
• Schoon ondergoed en kleding
• Autostoeltje voor baby en dekentje
• Kleertjes voor de baby, incl. mutsje en omslagdoek
• Fototoestel en/of camera
• Portemonnee/euromunt voor de rolstoel

Kosten
Zonder medische reden betaalt u vaak zelf een deel van de kosten van de 
poliklinische bevalling, a�ankelijk van het soort verzekering. Informeer 
daarom tijdig bij uw zorgverzekeraar welke kosten worden vergoed.

Informatieavonden en bezichtigen verloskamer
Elke eerste dinsdag van de maand is er een informatieavond op onze 
polikliniek (route 782) die begint om 18.45 uur. U bent altijd welkom en 
hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Elke donderdagavond kunt u onze 
verloskamers bezichtigen vanaf 19.30 uur. Hiervoor vragen wij u om zich 
aan te melden via ons secretariaat op telefoonnummer 024-361 34 01.

Tot ziens op onze poliklinische verloskamer!

De in de tekst gebruikte quotes zijn persoonlijke ervaringen van moeders die zijn bevallen in het 
Radboudumc. Het is hun ervaring en beleving. Het kan zijn dat zij een ervaring beschrijven met hun
verloskundige en kraamverzorgende die niet alle praktijken bieden. Vraag uw eigen verloskundigen-
praktijk en kraamzorgorganisatie welke ondersteuning zij bieden als u in het ziekenhuis bevalt.

Contact
Bezoekadres
Afdeling Verloskunde (route 794) 
Hoofdingang Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6500 HB Nijmegen 

Informatie
024-361 34 01 (tijdens kantoortijden)
www.radboudumc.nl/verloskunde

Poliklinisch bevallen in het 
Radboudumc
De sfeer van thuis met de 
faciliteiten van het ziekenhuis

“Toen ik naar de verloskamer moest, was een gynaecoloog 
aanwezig. Ik werd in alle rust overgedragen. Voordat ik het wist, 
was ik bevallen van een wolk van een baby. Met hulp van mijn 
eigen verloskundige en onder begeleiding van het ziekenhuis-
personeel.”

Na de bevalling
Als er tijdens de bevalling geen complicaties optreden, kunt u binnen enkele uren 
na de bevalling samen met uw baby naar huis. Een kraamverzorgende van het 
kraamzorgbureau waar u zich heeft aangemeld helpt u thuis verder.



Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de keuze 
om thuis of poliklinisch te bevallen. Uw verloskundige 
bespreekt met u de plaats waar ú wilt bevallen. 

Uw bevalling in het Radboudumc
Ook in het Radboudumc kunt u poliklinisch bevallen. Eén van onze verloskamers  
is speciaal bestemd voor vrouwen die kiezen voor een zogenoemde verplaatste 
thuisbevalling (poliklinische bevalling).

“Het voelde als thuis en dat was heel speciaal.”

In deze verloskamer vindt u de warmte en intimiteit van thuis terug. Het meubilair en 
de aankleding van de kamer hebben een warme, huiselijke uitstraling en de wanden 
zijn mooi gedecoreerd. U kunt zelfs de sfeerverlichting naar wens aanpassen.

Wie zijn er bij de bevalling aanwezig?
Tijdens uw bevalling wordt u begeleid door uw eigen verloskundige en kraam-
verzorgende.  

Wanneer u wordt overgedragen
Soms kunnen er tijdens de bevalling complicaties optreden. Het grote voordeel 
wanneer u bij ons poliklinisch bevalt, is dat de klinische verloskamers slechts één 
deur verwijderd zijn van de poliklinische verloskamer.

Wanneer uw verloskundige extra assistentie nodig heeft, kan hij/zij hulp inroepen 
van een gynaecoloog. Op dat moment wordt de bevalling ‘klinisch’ en zal de zorg 
door uw verloskundige overgedragen worden aan het team van het ziekenhuis.

Op de afdeling verloskunde is elk uur van de dag en nacht (24/7) een gynaecoloog 
en kinderarts beschikbaar. 

“Geweldig dat - wanneer je dat zelf wil, op ieder gewenst tijdstip 
- de kraamverzorgende je naar huis begeleidt en je daar op weg 
helpt.”

Voorzieningen op uw kamer
De poliklinische verloskamer (verloskamer 16) in het Radboudumc biedt u verschil-
lende faciliteiten. Denk aan een badkamer met bad en douche waarin u de weeën 
kunt opvangen, een elektrisch verstelbaar bed, een comfortabele stoel voor uw 
partner, televisie met internet en een cd- speler om uw eigen muziek te luisteren. 
U kunt ook gebruikmaken van een skippybal of onze baarkruk.

Eventueel medisch noodzakelijke apparatuur is binnen handbereik aanwezig en 
ligt opgeborgen in mooie, gesloten kasten. 

 

“Leuk dat er beschuit met muisjes en een bakje ko�e of thee 
klaarstaat.”

Wanneer komt u naar het ziekenhuis?
Wanneer u denkt dat de bevalling is begonnen, neemt u contact op met uw eigen 
verloskundige. Zij/hij zal een inschatting maken van de situatie en aangeven 
wanneer het tijd is om naar het ziekenhuis te vertrekken. 
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