
Zorg. Samen. Beter.

Vleugel B
Het nieuwe Geboortecentrum is gevestigd 
op de bovenste etage van het gloednieuwe 
gebouw Vleugel B in Heerlen. Alle verpleeg-
suites en verloskamers zijn ingericht naar de 
meest moderne maatstaven. Er is rekening 
gehouden met wensen van aanstaande 
ouders, zoals mogelijkheden tot diverse 
vormen van pijnbestrijding, beval- en 
relaxbaden. 

Adressen & telefoonnummers

Correspondentieadres
Zuyderland
Geboortecentrum
Postbus 5500
6130 MB Sittard-Geleen

Rondleiding
Wilt u graag eens een kijkje nemen in het 
Zuyderland Geboortecentrum? Dat kan! 
We organiseren vanaf april 2016 regelmatig 
rondleidingen.  

Kijk voor rondleidingen en veelgestelde vragen 
op de website: zuyderland.nl/geboortecentrum
of op Facebook: zuyderland geboortecentrum 

Geboortecentrum
Locatie Heerlen T 045 57 66666
Henri Dunantstraat 5,  
6419 PC Heerlen 

Poli Gynaecologie T 045 57 67808
Etage 2, balie 10  

Poli Kindergeneeskunde T 045 57 67236
Etage BG, balie 07 

Locatie Sittard-Geleen T 088 459 7777 
dr. H. van der Hoffplein 1,  
6162 BG Sittard-Geleen

Parkeergarage, Demystraat 1 
6162 AP Geleen

Poli Gynaecologie T 088 459 7785
Meldpunt Oost 11 

Poli Kindergeneeskunde T 088 459 7888
Meldpunt Oost 11

Vormgeving: Communicatie & Marketing
Fotografie:  Yvonne Silverentand  

Pure Life Geboortefotografie
Verloskundigen Claudia Brouwers 
(links) en Desiree Greven.
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www.zuyderland.nl

Ben je zwanger en woon je in 

Zuid-Limburg? Dan is het  

Zuyderland Geboortecentrum  

in Heerlen vanaf 1 juli 2016 

de nieuwe omgeving waar je 

voor alle zorg rond jullie baby 

terecht kunt. Bevallen in het 

ziekenhuis is vanaf dat moment 

alleen nog mogelijk in Heerlen. De 

poliklinische faciliteiten blijven op 

de huidige locaties voorhanden.

Samen zorgen we bij Zuyderland 

voor de allerbeste geboortezorg.

Gastvrij en comfortabel
De geboorte van een kindje is een van de 
spannendste en vooral mooiste momenten 
in het leven. Dan wil je graag omringd 
worden met de beste zorg. Een gastvrij 
onderkomen voor moeder en baby is daarbij 
erg belangrijk. Uniek is dat moeder en kind 
in het Geboortecentrum altijd samen op 
een eenpersoonskamer verblijven. Een suite 
waar ook de partner overdag kan verblijven 
en indien gewenst overnachten. Uiteraard 
zijn familieleden van harte welkom in ons 
centrum, behalve op de verloskamers.

Veilig en vertrouwd
In het nieuwe Geboortecentrum staat 
een team van artsen, verloskundigen, 
verpleegkundigen en ondersteuners dag 
en nacht klaar in een veilige en vertrouwde 
omgeving. Samen voor nog betere zorg.  
Als de bevalling onverhoopt niet verloopt als 
verwacht, is er direct acute zorg voorhanden. 
Alles onder één dak.

@zuyderland.nl/geboortecentrum zuyderland geboortecentrum
Sonja van Hoorn, echoscopiste (links)
en Josje Langenveld, gynaecologe.


