We doen
het samen

Wil je als vrouw samen met je
partner graag zwanger worden, dan
breekt een spannende en bijzondere
tijd aan. Of het nou jullie eerste
zwangerschap is of een volgende.
Elke zwangerschap is anders en roept
vaak andere vragen en soms ook
zorgen op. Het is dan fijn te weten
dat je hiermee 24/7 terecht kunt
bij zorgverleners die je kennen
en weten wat je doormaakt.
Professionals die naar je luisteren
en altijd voor je klaar staan.
De naam Annature staat voor Moeder Natuur. Anna staat ook voor
lieﬂijk, waarbij de relatie met zorgzaamheid en geborgenheid snel is
gelegd. Binnen Annature staat de zorg voor de zwangere vrouw centraal.
Dat is terug te zien doordat de zwangere vrouw ook precies in het
midden van het woord Annature een mooie plek heeft gekregen.

Wil je meer weten over de zorg binnen Annature?
Ga dan naar www.annature.nl of stuur een e-mail naar info@annature.nl

Over Annature geboortezorg
Je mag bij ons altijd
rekenen op veilige en
kwalitatief de beste zorg.
Wij beloven jou dat wij hier
altijd aan blijven werken.
Deze belofte hebben wij
als volgt vertaald:
• Je kunt 24/7 rekenen op
de deskundigheid van
onze professionals
• Je bent verzekerd
van veilige zorg
• Je staat bij Annature
niet alleen. De zorg
voor jou en je baby
doen we samen

Bij Annature geboortezorg begrijpen wij de
vragen, zorgen en wensen die er leven bij
aanstaande ouders. Binnen onze organisatie
is daarom alle zorg rond jou als zwangere
georganiseerd. Verloskundigenzorg en
kraamzorg naar smaak en medische begeleiding op maat, dat is waar wij voor staan. De
nadruk ligt daarbij op de veiligheid van moeder en (ongeboren) kind. Maar ook aandacht
voor de partner vinden wij heel belangrijk.
Dit betekent dat bijna alle verloskundigen
praktijken en kraamzorgorganisaties in
West-Brabant nauw samenwerken in één
organisatie met kinderartsen, verloskundigen
en gynaecologen binnen het Amphia
ziekenhuis. Zij weten elkaar daardoor snel
te vinden en kunnen dus ook snel overleg
hebben over jouw situatie als dat nodig is.
Dat doen we met maar één doel voor ogen.
Zorgen dat jij en je (ongeboren) kindje de
zorg krijgen die nodig is. Die zorg bieden
wij in een veilige omgeving waarin jullie je

prettig voelen. We doen het dus van begin
tot eind samen. Door deze nauwe samen
werking krijgen jij, je partner en jullie baby
de beste zorg. Dichtbij huis waar het kan
en goed begeleid in het ziekenhuis als dat
nodig is. Natuurlijk hebben jij en je partner
zoveel als mogelijk zelf keuze in hoe, waar
en door wie je begeleid wilt worden. De
Annature-partners behouden hun eigen
sfeer en werkwijze. Dus jij en je partner
bepalen wat het beste bij jullie past en
kiezen voor de verloskundigenpraktijk
en kraamzorgorganisatie waar jullie je
goed bij voelen.
De zorg binnen Annature is zo georganiseerd
dat jullie een vertrouwd team om je heen
hebben in deze belangrijke levensfase. Met
als een ander belangrijk voordeel dat alle
partijen in één dossier s amen werken. Zo is
de informatie over jouw zwangerschap altijd
voor alle betrokken zorgprofessionals en
voor jullie zelf inzichtelijk, volledig en actueel.

• Je wordt gastvrij
ontvangen in een
sfeervolle omgeving
• Jij kent ons en wij kennen
jou. Wij hechten veel
waarde aan persoonlijk
contact
Hierop mag je ons altijd
aanspreken.

Annature is op 1 november 2016 opgericht.
Wij zijn een organisatie voor integrale geboortezorg en een initiatief van verloskundigen
coöperatie Breda en omstreken, Medisch
Specialistisch Bedrijf Amphia/vakgroep
gynaecologen Amphia, Zorgkern Verloskunde
Amphia, Echocentrum F
 OCUS en Kraamzorgcoöperatie Breda. Met de oprichting van
Annature k
 omen wij tegemoet aan de oproep
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om de k
 waliteit van de geboortezorg
te verbeteren. Wij zijn één van de pioniers in
Nederland in het werken met een integrale
geboortezorgorganisatie en lopen daarmee
voorop.

Eén keer je verhaal doen

Succesvolle professionals

De verloskundige professionals van
Annature werken in één digitaal dossier.
Dit heeft als groot voordeel dat alle zorg
verleners die bij de zwangerschap en de
geboorte van je baby zijn betrokken, toegang
hebben tot jouw geboortezorggegevens en
jouw wensen en behoeften. Je hoeft dus
nog maar één keer je verhaal te doen en
de betrokken zorgverleners zijn altijd volledig
op de hoogte van jouw situatie. Het systeem
wat hiervoor ontwikkeld is, voldoet natuurlijk
aan de privacywetgeving. Een zorgverlener
mag dan ook alleen jouw dossier raadplegen
als er sprake is van een behandelrelatie
en als inzage voor jouw behandeling
noodzakelijk is.

Een aantal specifieke opgeleide verloskundigen van de verloskundigenpraktijken en het
ziekenhuis werken zeer succesvol samen in
het uitwendig draaien van een baby die in
stuit ligt naar een hoofdligging. Als je baby
in een stuit ligt, ben je bij Annature dus in
veilige en professionele handen. Ook voor
zwangerschapsecho’s is de kwaliteit van zorg
gegarandeerd. Alle echo’s worden namelijk in
één centrum uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat er veel kennis en ervaring a
 anwezig
zijn waar jij en je baby mooi van profiteren.

Wij doen het samen
Iedere verloskundigenpraktijk heeft een
buddy-gynaecoloog. Deze gynaecoloog
is voor de verloskundigen altijd snel en
gemakkelijk te benaderen. Hij of zij komt
ook naar de praktijk om samen zwangeren
te zien en dossiers van zwangeren met
elkaar door te spreken. Deze werkwijze
met korte lijnen draagt bij aan borging van
kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg.

Vertrouwde gezichten
Binnen Annature vinden wij het belangrijk
dat je als net nieuwe ouder zoveel als
mogelijk vertrouwde gezichten ziet. Dit
betekent dat jouw eigen verloskundige
van de praktijk zo lang mogelijk betrokken
blijft bij de zorg voor jou en je baby, tijdens
de zwangerschap en/of de bevalling. Dit is
ook zo als de inzet van medische zorg in
het ziekenhuis noodzakelijk is.

