
Klachten
De zwangerschap gaat soms gepaard met wat 
ongemakken. Deze zijn meestal ongevaarlijk, maar niet 
altijd. Neem bij onderstaande klachten zeker contact op 
met je gynaecoloog of vroedvrouw: 

• Bloed- of vochtverlies

• Onderbuikspijn

• Harde buiken voor 37 weken 

• Aanhoudende jeuk

• Pijn bij plassen

• Minder beweging voelen vanaf 20 weken  
(minstens 10 x per dag en om de 4 uur)

• Ongerustheid: een telefoontje kan nooit kwaad

De Materniteit
De materniteit en verloskwartier is 24/7 bemand. Je kan 
er steeds terecht bij problemen. Ze bevindt zich op het 
eerste verdiep in het A blok.  Verwittig ons eventueel via 
het nummer T +32 (0)50 535 060. 

Team gynaecologie 
Het team gynaecologie bestaat uit 3 gynaecologen:

• Dr. Guy Bouwens 

• Dr. Barbara De Brauwer

• Dr. Jeff De Loose

De dokters werken in nauw overleg en verzekeren ‘s 
nachts en tijdens het weekend permanentie via een 
wachtsysteem. Zo kan je 24/24u bij iemand terecht 
indien dat nodig is. 

campus Knokke-Heist (8300)
Kalvekeetdijk 260  - T +32 (0)50 535 000
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000
campus Maldegem (9990) 
Brugse Steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000 

www.azzeno.be

azzeno.be

A50003936/2108

azzeno.be

Contact 

Dr. De Loose

campus Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem  
T +32 (0)50 535 000

jeff.de.loose@azzeno.be

Afspraken: 

T +32 (0)50 535 010 
online via azzeno.be > artsen > dr. De Loose

Vroedvrouw:  
T +32 (0)50 535 060

Opvolging zwangerschap



Proficiat met je zwangerschap.

In deze folder wordt heel beknopt beschreven wat je de 
komende 9 maanden kan verwachten.

Als je tijdens de controles vragen hebt, aarzel niet om 
deze dan te stellen. Het is de bedoeling dat zowel jij als 
je partner zo gerust mogelijk deze 9 maanden kunnen 
beleven. Wil je graag echobeelden mee naar huis? Neem 
dan een USB stick mee.

Verschillende controles kunnen ook bij je huisarts 
doorgaan. Indien je dat wenst, bespreek dit gerust 
tijdens de consultatie. 

Onze vroedvrouwen organiseren maandelijks infosessies.  
Kom gerust eens langs. Informeer naar de data bij de 
vroedvrouwen. 

PLANNING

Eerste afspraak – vaststelling zwangerschap
• Aanmaak zwangerschapsdossier

• Bespreking klachten & preventieve maatregelen 

• Bloeddruk & gewicht

• Echo: hartje

• Bloedafname

• Start foliumzuur

9 weken
• Resultaat labo. Uitleg CMV/toxoplasmose 

• Echo: exacte bevallingsdatum

12 weken
• Uitleg NIPT

• Structurele echo

• Meegeven aanvraag labo en NIPT

12-14 weken (bij de vroedvrouw) 
• Bloedafname voor NIPT

• Zwangerschapsboekje + info 

16 weken
• Echo: bevestiging geslacht

• Bespreking griepvaccin (indien seizoen)

• Bloeddruk & gewicht

20 weken

• Structurele echo

24 weken 
• Zwangerschapsattest

• Echo

• Meegeven aanvraag labo

24 - 28 weken (bij de vroedvrouw)
• Aanmaak geboorteplan

• Overlopen opnamebrochure 

• Bloeddruk & gewicht

• Bloedafname 

• Suikertest (OGTT, nuchter)

• Screening urinecultuur

28 - 30 weken
• Bloeddruk & gewicht

• Structurele en inwendige echo

30 weken (bij de vroedvrouw)
• Inschrijving Materniteit 

• Vaccinatie kinkhoest

34 weken
• Bloeddruk & gewicht

• Echo: groei en ligging

37 weken 
• Echo: groei & ligging 

• Eenmalig vaginale wisser (GBS)

39 weken
• Bloeddruk & gewicht

• Echo: groei

40 weken en 3/6/9 dagen
• Bloeddruk & gewicht

• Cardiotocografie op materniteit
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