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Ik word bij eerste kind bij 35 weken zwangerschap opgenomen vanwege pre-eclampsie en verblijf 5 weken in het ziekenhuis.
Bevalling wordt na 5 weken ingeleid en baby wordt gezond geboren. Ik ben bang om bij de 2e zwangerschap weer in ziekenhuis
terecht te komen.

zwangerschapstermijn

Tijd

Gebeurtenis

21+3
21+4

00:30
14:00

hevige buikpijn
Naar SEH
Spoedoperatie appendix

leeftijd moeder
zwangerschap
kind

opmerkingen ouders

22 wkn

ontslagen zonder enig advies

we hebben geen enkel advies meegekregen

22+ 4

opnieuw opname vanwege aanhoudende buikpijn
Ruzie in ziekenhuis tussen gynaecologie en algemene chirurgie waar ik moet
liggen. De ene specialist ontslaat me terwijl de andere specialist mij wil
houden. De discussie gaat over napijn/ontsteking a.g.v. appendectomie en
weeënactiviteit. Er is geen enkel overleg. Er worden veel echo’s gemaakt en
heel veel kweken afgenomen.

Verloskundige bezoekt mij 1x en zorgt voor
verplaatsing van chirurgie naar
gynaecologie/zwangeren, maar zegt ook
nooit iets over gevaar op vroeggeboorte.

23 wkn

ontslag zonder advies

23+5

17:30

buikpijn, onduidelijk of dit weeën zijn, tegen middernacht naar SEH. Weeën
remmers doen de buikpijn afnemen.

23+6

18:00

De weeën beginnen weer: hevige buikpijn met zeer hoge koorts.
Weeënremmers doen niks meer

21.32

De baby wordt geboren. Hij weegt 750 gram en is 35 cm. Hij leeft nog 90
minuten. Ik heb extreem hoge koorts en extreem lage bloeddruk. Ze krijgen
dit niet onder controle en weten niet waar het vandaan komt. Meest plausibel Ze zeiden steeds dat het zo’n sterk ventje
is dat het komt door een ontsteking/ontstekingsvocht in de buikholte. Er is de was. Heel lief bedoeld maar dat maakt het in
eerste 24 uur veel onrust en spanning over mijn gezondheid.
deze situatie juist heel wrang.

23+6

Evaluatiegesprek gehad waarin ik van alles
heb gevraagd. Voornaamste vraag of ik niet
‘s nachts direct geopereerd had moeten
worden. Enige antwoord ... steeds weer....
we hebben volgens protocol gehandeld.

