Spreekuur
We werken in het Geboortecentrum met twee teams van verloskundigen. Op basis van je postcode word je in team geel of team rood ingedeeld. De
spreekuren zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

Telefonisch spreekuur
Heb je vragen over je zwangerschap die niet dringend zijn, dan kun je iedere werkdag bellen tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 - 9.30 uur op
telefoonnummer 020-6831640. Heb je tijdens het weekend een dringende vraag dan kun je die altijd aan de dienstdoende verloskundige stellen via
het spoednummer.

De wachtkamer
We proberen onze wachtkamer zo prettig mogelijk te maken. Altijd verse bloemen, de nieuwste Linda en Happinez en een kinderfornuisje. Iedere
week schrijven we op de grote spiegel alle namen van de pasbevallen moeders en hun baby's. Iedereen verlangt ernaar om uiteindelijk zelf ook op
die spiegel terecht te komen. Veel zwangeren kennen elkaar van de zwangerschapscursus. Meteen op de spiegel kijken is dan ook vaak het eerste
wat vrouwen doen als ze de wachtkamer binnenkomen. Wie is er deze week bevallen?
Rolstoelgebruikers kunnen altijd in overleg thuisbezoek krijgen.

Locaties
Naast het spreekuur op de De Genestetstraat wordt er ook spreekuur gehouden op de volgende adressen:
Team Geel:
Amsterdam Zuid, Stadionweg 37-1hg bij huisartsenpraktijk Kolthof en Morelis.

Team Rood:
Badhoevedorp, Swammerdamstraat 20
var loc = [['
Olympliaplein 99
1077 CT Amsterdam
T.
', 52.3463951, 4.8688488, 4, '/gfx/mapje.png', 'Noord-Holland'],['
Osdorper Ban 1A
1068 LD Amsterdam
T.
', 52.3624765, 4.8039454, 3, '/gfx/mapje.png', 'Noord-Holland'],['
Swammerdamstraat 20

1171 XJ Badhoevedorp
T.
', 52.3416393, 4.7817675, 2, '/gfx/mapje.png', 'Noord-Holland'],['
De Genestetstraat 2
1054 AX Amsterdam
T.
', 52.3659923, 4.8762134, 1, '/gfx/mapje.png', 'Noord-Holland'], ]; var locdel = new Array(); locdel["Groningen"] = [];locdel["Friesland"] =
[];locdel["Drenthe"] = [];locdel["Overijssel"] = [];locdel["Flevoland"] = [];locdel["Gelderland"] = [];locdel["Utrecht"] = [];locdel["Noord-Holland"] =
[];locdel["Zuid-Holland"] = [];locdel["Zeeland"] = [];locdel["Noord-Brabant"] = [];locdel["Limburg"] = []; var zoom = 20; var infowindow = new
google.maps.InfoWindow(); var marker, gm_i, gm_ii, map; var pr_zoom = [] ; pr_zoom["Groningen"] ={ "z":9, "llx": 53.219191, "lly": 6.567078};
pr_zoom["Friesland"] ={ "z":9, "llx": 53.164887, "lly": 5.781555}; pr_zoom["Drenthe"] ={ "z":9, "llx": 52.946983, "lly": 6.622009}; pr_zoom["Overijssel"]
={ "z":9, "llx": 52.439269, "lly": 6.50116}; pr_zoom["Flevoland"] ={ "z":9, "llx": 52.527919, "lly": 5.594788}; pr_zoom["Gelderland"] ={ "z":9, "llx":
52.045155, "lly": 5.871823}; pr_zoom["Utrecht"] ={ "z":9, "llx": 52.042355, "lly": 5.131989}; pr_zoom["Noord-Holland"]={ "z":9, "llx": 52.634730, "lly":
5.072937}; pr_zoom["Zuid-Holland"] ={ "z":9, "llx": 51.966269, "lly": 5.072937}; pr_zoom["Zeeland"] ={ "z":9, "llx": 51.628248, "lly": 4.199524};
pr_zoom["Noord-Brabant"]={ "z":9, "llx": 51.628248, "lly": 5.072937}; pr_zoom["Limburg"] ={ "z":9, "llx": 51.287688, "lly": 5.94635}; function
initialize(v){ map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), { zoom: 11, center: new google.maps.LatLng(52.3702157,
4.8951679), mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP }); for (gm_i = 0; gm_i
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