
Belkaartje

Verloskunde
PATIËNTENINFORMATIE

Afdeling Triage verloskunde
24 uur per dag / 7 dagen in de week

Triageverpleegkundige
maandag t/m zondag 08.00 - 23.00 uur (010) 291 26 67

maandag t/m zondag 23.00 - 08.00 uur (010) 291 26 79

U belt het ziekenhuis indien u één of meer van de 

volgende verschijnselen constateert:

Bloedverlies:
 − meer bloedverlies dan bij een normale menstruatie 

ná gemeenschap of inwendig onderzoek,



 − spontaan bloedverlies (niet na gemeenschap of 

inwendig onderzoek).

Vruchtwaterverlies:
 − vaginaal vochtverlies.

Weeën:
 − vóór de 37e week van de zwangerschap,

 − bij uw eerste kind ná de 37e week om de 5 minuten 

gedurende 1 uur,

 − bij uw tweede kind ná de 37e week om de 7 minuten 

gedurende 1 uur.

U heeft een wee wanneer 
 − uw buik hard wordt, 

 − u pijn heeft in uw onderbuik en/of onderrug,

 − u niet meer kunt doorpraten.

Kindbewegingen:
 − duidelijk minder beweging dan voorgaand 

gedurende een hele dag.

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl, www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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