
Üdvözlünk és gratulállunk a várandósságodhoz! 
 

Egy szülésznői praxist keresel ahol a személyresyabott gondozás és a részletes felvilágosítás áll a 
középpontban? Ne keresgélj tovább! 

Mi, Éva Szabados és Roselie van den Berg, két tapasztalt szülésznő, rendelkezésedre állunk a nyugodt 
várandósságod és sikeres szülésed érdekében. Várandósgondozással, szüléskíséréssel, szoptatási 
tanácsadással, fogmazásgátlással és babatervezéssel kapcsolatos kérdéseiddel állunk 
rendelkezésedre. Más kérdésed van? Keress minket bizalommal, mi segítünk neked! 

A várandósság alatt ellenőrizzük a baba és a leendő anya egészségi állapotát. Lehetőséget nyújtunk 
különböző ultrahangos és prenatális diagnosztikára. Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk a 
felvilágosítást a holland egészségügyi rendszerrő, illetve a lehetőségeidről, mint várandós kismama. 
Szeretnél kórházban, szüléscentrumban vagy az otthonodban szülni? Fájdalomcsillapítóval vagy 
nélküle? Hogyan szeretnéd táplálni újszülöttedet? Ahhoz, hogy választ kaphass ezekre a kérdésekre, 
tudnod kell, milyen lehetőségeid vannak. Ezért, keress minket bizalommal! 

A kellemes szülés érdekében, fontos, hogy olyan ember álljon melletted akit ismersz és akiben 
megbízol. Ezért maradunk a szülés teljes szakasza alatt folyamatosan melletted és mindent 
megteszünk, hogy a te személyes kívánságaidat valóra válthassuk. A szülést a gyermekágyas időszak 
követi. Hollandiában minden megszült nőnek joga van gyermekágyas gondozásra és ez gyakran 
lehetséges a saját anyanyelveden. Továbbá háromszor látogatunk meg téged a saját otthonodban, 
hogy felmérhessük az állapotodat. Addig gondozunk téged, amíg szükségét érzed és amíg nem megy 
egyedül. 

A praxisunkat két szülésznő képezi: Roselie van den Berg, különböző nagy praxis csoportokban 
dolgozott, létrehozott egy női egészségcentrumot és rendszeresen vesz részt nemzetközi és országos 
tudományos kutatásokban. Eva Szabados több éves klinikai szülészeti gyakorlattal rendelkezik a 
rotterdami Sint Fransiscus Gasthuis- ban, ahol orvosi és szövődményes szüléseket kísér. Együttesen 
egy igen széles hálózattal rendelkezünk, így -amennyiben szükséges - gyorsan és egyszerűen tudunk 
téged beutalni például egy nőgyógyászhoz, gyerekorvoshoz vagy gyógytornászhoz. 

Bízunk benne, hogy személyesen is találkozunk! Az info@rotterdambevalt.nl e-mail címen vagy 06-
22436843/ 06 51996903- as telefonszámon várjuk jelentkezésedet! 
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