
Afspraak en tijd inleiding van de bevalling. 

Als uw gynaecoloog samen met u besluit om uw bevalling in te leiden, 
dan krijgt u daarvoor  een afspraak op afdeling 5 West (Geboorte- en 
Kindcentrum). 
Het kan helaas voorkomen dat deze afspraak niet door kan gaan.
 
Soms hebben zich ’s nachts spontane bevallingen aangediend, of zijn er 
andere inleidingen om meer dringende medische redenen bijgekomen. 
Uw inleiding kan dan uitgesteld worden.

Het komt ook voor dat uw inleiding juist wordt vervroegd, omdat een 
andere geplande inleiding eerder in de week niet doorgaat. 
Als u opvang moet regelen voor andere kinderen, adviseren wij om 
dat niet alleen voor de dag van de inleiding te doen, maar ook voor 2-3 
dagen daarvoor en erna. 

We begrijpen dat het heel teleurstellend voor u is als een geplande 
inleiding niet door kan gaan. Toch kiezen we er voor om op deze manier 
afspraken te maken, omdat we goede en verantwoorde zorg willen 
leveren voor iedereen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als uw inleiding onverhoopt niet doorgaat, wordt er uiteraard een 
nieuwe afspraak met u gemaakt. 

Namens de gynaecologen en verloskundigen van het Beatrix geboorte- 
en kindcentrum Gorinchem.

Beatrix
Geboorte- en kindcentrum

Scan de QR code voor de folder Inleiden van de bevalling en rijping 
van de baarmoedermond.
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