ZWANGERSCHAPSCONTROLE
ZIEKENHUIS AMSTELLAND
Gefeliciteerd!
U bent zwanger en bent (voor een deel)
onder controle van de gynaecologen en
verloskundigen van Ziekenhuis Amstelland.

Belangrijke telefoonnummers:
Verloskamers en spoedgevallen
24 uur per dag: 020-7557111
Receptie ziekenhuis Amstelland: 020-7557000
Polikliniek verloskunde: 020-7557019

Belangrijke informatie over de zwangerschap,
het verblijf in Ziekenhuis Amstelland en ook
over andere medische aandoeningen in de
zwangerschap kunt u vinden op de website
van Ziekenhuis Amstelland
(www.ziekenhuisamstelland.nl)
Als patiënt van Ziekenhuis Amstelland vragen
wij u zich kosteloos aan te melden voor de
Zwangerschapsmail. Via deze wekelijkse mail
houden we u op de hoogte van onder andere:

• b elangrijke algemene informatie rondom
zwanger zijn;
• informatie met betrekking tot ons ziekenhuis;
• v ia de website van zwangerschapsmail heeft
u ook de mogelijkheid om oude mails, de
huidige of de toekomstige mails te lezen.
Ga naar www.zwangerschapsmail.nl, vul uw
gegevens, uw woonplaats en “Ziekenhuis Amstelland” in en klik op “aanmelden”. Ter informatie,
uw gegevens worden niet gedeeld met derden!
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van
uw aanmelding per mail. Op een zelfde manier
kan uw partner zich aanmelden voor
www.vadermail.nl waarin vaders geïnformeerd
worden over de zwangerschap.
Om deze informatie te kunnen en blijven
ontvangen is het volgende verstandig; voeg
(info@zwangerschapsmail.nl) toe als ‘veilige
afzender’ bij uw contactpersonen/adresboek.
Deze mailing start vanaf 9 weken
zwangerschap.

PREGNANCY CHECK
ZIEKENHUIS AMSTELLAND
Congratulations!
You are pregnant and are (partially) under
the supervision of the gynaecologists and
obstetricians at Amstelland Hospital.

Important telephone numbers:

Delivery rooms and emergencies
24 hours a day: +31 (0)20 7557111
Amstelland Hospital reception: +31 (0)20 7557000
Outpatient clinic Obstetrics: +31 (0)20 7557019
You can find important information about
your pregnancy, your stay at Amstelland
Hospital and other medical conditions during
pregnancy from the Amstelland Hospital
website (www.ziekenhuisamstelland.nl/en/)
As a patient at Amstelland Hospital, we invite
you to sign up for the free pregnancy bulletin.
This is a weekly email that will provide you with:
• important general information about being
pregnant
• information about our hospital
• v ia the pregnancy bulletin website, you will also
be able to read old, current or future emails

Go to www.zwangerschapsmail.nl, enter your
details, your place of residence and “Amstelland Hospital” and click on “sign up”. For your
information, your details won’t be shared with
third parties! After signing up, you will receive
confirmation that you have signed up by email.
In the same way, your partner can also sign
up to receive bulletins containing information
about the pregnancy via www.vadermail.nl.
In order to receive and continue receiving this
information, please do the following: add (info@
zwangerschapsmail.nl) as a ‘safe sender’ in
your address book. You will start receiving the
bulletins from the 9th week of pregnancy.
There are 58 translations available at the website.
These 58 translations are possible through Google
Translate but are therefore possibly not entirely
correct. We apologize for any mistakes. If the
information is not clear, please ask us to help you
understand or to give you more information. Please
visit also our website for more detailed information
about different medical issues which may occur in
your pregnancy (www.ziekenhuisamstelland.nl/en).

