CTG / Cardio Toco Grafie
Zwangerendagcentrum / Gynaecologie

Zwangeren Dag Centrum (ZDC)
Inleiding
Uw gynaecoloog of verloskundige heeft u verwezen naar het ZDC voor het maken van een
Cardio Toco Grafie (CTG). Eventuele controles zoals bloedprikken, het meten van de
bloeddruk en het maken van een echo vinden hier ook plaats.
Door het maken van een CTG krijgt de gynaecoloog of arts-assistent informatie over de
hartslag van uw baby en de activiteit van de baarmoeder. Een verpleegkundige sluit het CTG
aan door twee banden, die registratieknoppen op hun plek houden, op uw buik te
bevestigen. U ligt op een bed in een halfzittende houding of op uw zij.
De registratieknoppen zijn voor het opvangen en het registreren van de harttonen van uw
baby en voor het registreren van mogelijke harde buiken of weeën.
De duur van het CTG is minimaal een half uur. Daarna beoordeelt de gynaecoloog of de artsassistent de gegevens. De verpleegkundige bepaalt in samenspraak met gynaecoloog of artsassistent of langere registratie nodig is.
Indien een herhaling van het CTG is gewenst, zal de verpleegkundige op het ZDC of de
secretaresse op de polikliniek dit voor u regelen.

Indicaties en overige controles.
Er kunnen verschillende redenen (indicaties) zijn voor het maken van een CTG.
Bijvoorbeeld:
 Minder leven voelen van uw baby.
 Hoge bloeddruk.
 Groeiachterstand van uw baby.
 Verdenking op zwangerschapsvergiftiging.
 Buikklachten tijdens de zwangerschap.
 Bloedverlies.
 Langdurig gebroken vliezen.
 Twee weken na de uitgerekende datum is de bevalling nog niet op gang gekomen.
 Verdenking vroegtijdige weeën activiteit.
In sommige van deze gevallen is het noodzakelijk om ook uw eigen gezondheid te
observeren. Uw bloeddruk zal bij iedere CTG-controle gemeten worden en afhankelijk van
de indicatie zal er bloed bij u worden afgenomen en is eventueel een urinemonster
noodzakelijk. U verblijft in dit geval bij het ZDC tot de uitslagen bij de arts-assistent en/of
gynaecoloog bekend zijn.
Op indicatie en op afspraak kan mogelijk een echo wordt gemaakt van uw baby op de
echoscopiekamer van de Gynaecologie.

De volgende medewerkers kunt u tegenkomen tijdens uw verblijf op het ZDC
 Gynaecologen.
 Arts-assistenten in opleiding: opleiding geneeskunde afgerond, nu in opleiding tot
gynaecoloog.
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 Arts-assistenten niet in opleiding: opleiding geneeskunde afgerond, bezig met verdere
oriëntatie.
 Co-assistenten: bezig in de laatste fase van de opleiding geneeskunde.
 Gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam op de verloskamers en het ZDC.
 Verloskundigen.

Openingstijden ZDC.
Van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur -17.00 uur worden CTG’s gemaakt in het ZDC op
locatie Heerlen (etage 2) en op locatie Sittard-Geleen (Oost 11).
Buiten deze tijden en in het weekend, worden de CTG’s alleen gemaakt in het
Geboortecentrum op locatie Heerlen.
Het is noodzakelijk om de zwangerschapskaart van de verloskundige bij elk bezoek mee te
nemen.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerkers van Gynaecologie, ZDC
of het Geboortecentrum.

Parkeren
Voor beide locaties adviseren wij u te parkeren in de parkeergarage en niet bij de EHBO, dit
in verband met de parkeerkosten die voor u hieraan verbonden zijn.

De vakgroep Gynaecologie van het Zuyderland Medisch Centrum voldoet aan de
voorschriften van de Inspectie van de volksgezondheid en volgt daarnaast de adviezen en
voorschriften van haar beroepsvereniging de NVOG betreffende het bijhouden van gegevens
van patiënten in veilige registratiesystemen, naast het reguliere elektronische patiënten
dossier. Te denken valt hierbij aan complicatieregistratie, implantaatregistratie,
kwaliteitsregistraties, registraties ten aanzien van het voorkomen van ziektes. Indien u hier
bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij uw behandelende arts. Er zal dan beoordeeld
worden of dit gevolgen heeft voor de behandeling die we u wensen te geven in het geval dit
een verplichte registratie betreft.
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Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan
kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

Zuyderland Medisch Centrum
Gynaecologie / Verloskunde
Afspraken polikliniek
088 - 459 9702
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
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Internetadressen
www.zuyderland.nl/gynaecologie
www.zuyderland.nl

460

Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, etage 2 , balie 2.10
Locatie Sittard-Geleen, Oost 11

