Je hebt de zwangerschapstest ontvangen en door middel van
deze brief wil ik je wat informatie geven.
Bij de zwangerschapstest zit een korte gebruiksaanwijzing van
de test. Hierbij de uitgebreide uitleg en werkwijze van de test.
Mocht je er nog vragen over hebben dan kan je me altijd
mailen/bellen.

En dan, de test is uitgevoerd;
De test was POSITIEF, je bent zwanger.
Misschien is het een verrassing, of juist lang verwacht. Twijfel, ongeloof, verbazing,
verwondering, blijdschap, onzekerheid, angst. Al deze gevoelens zijn mogelijk en normaal.
Je kan je vanaf een positieve test aanmelden bij verloskundige praktijk “In Nij Begjin”.We
kunnen dan tijdig een intake en echo afspreken. Het is in ieder geval verstandig voor de 10e
zwangerschapsweek een afspraak te maken. Je kunt elke dag bellen op 06-31978031 of mailen
naar info@innijbegjin.nl. Na aanmelding krijg je een uitgebreide mail met informatie.
Nu je zwanger bent is het verstandig foliumzuur te slikken, misschien deed je dat al. Dit is voor
de sluiting van het ruggetje van de baby.
Ook kun je vanaf nu beter geen rauw vlees en zachte rauwemelkse kaasjes eten. Daarnaast is
roken, alcohol en drugs niet zo goed voor de ontwikkeling van de baby.
Mocht je op dit moment vragen hebben of meer informatie willen dan kan je me altijd bellen of
mailen.

De test was NEGATIEF, je bent niet zwanger of de test is te vroeg gedaan en kon het
zwangerschapshormoon nog niet aantonen.
Misschien is een negatieve test een opluchting, of juist een grote teleurstelling.
Denk je toch dat je zwanger bent omdat bijvoorbeeld je menstruatie uitblijft dan kan je over een
paar dagen nog eens een test doen. Is ook deze negatief en je blijft het vermoeden hebben dat je
zwanger bent, neem dan contact met me op.
Word je toch ongesteld en wilde je wel graag zwanger worden dan hoop ik voor je dat je spoedig
een positieve test in handen hebt.
Je kan je dan vanaf de positieve test aanmelden bij verloskundige praktijk “In Nij Begjin”.We
kunnen dan tijdig een intake en echo afspreken. Het is in ieder geval verstandig voor de 10e
zwangerschapsweek een afspraak te maken. Je kunt elke dag bellen op 06-31978031 of mailen
naar info@innijbegjin.nl. Na aanmelding krijg je een uitgebreide mail met informatie.
Als je probeert zwanger te raken is het verstandig om foliumzuur te slikken, misschien deed je dat
al. Dit is voor het sluiten van het ruggetje van de baby.
Mocht je op dit moment vragen hebben of meer informatie willen dan kan je me altijd bellen of
mailen.

De test was ONGELDIG, dit betekent dat er geen goede uitslag is.
Er is iets niet goed gegaan met de test. Neem in dat geval contact met me op via 06-31978031 of
mail naar info@innijbegjin.nl en dan kan je een nieuwe test krijgen.
Mocht je op dit moment vragen hebben of meer informatie willen dan kan je me altijd bellen of
mailen.

