Layla is 26 jaar en moeder van zoontje Esam van 2,5. Haar man Hassan
werkt bij de bank, zelf heeft ze fulltime de zorg over Esam en het
huishouden.

Layla is in verwachting van hun tweede kind, een dochtertje dat Zara genoemd gaat worden. Met 8
weken zwangerschap maakt ze een eerste afspraak met de verloskundige bij haar om de hoek. Het is
een andere dan die haar heeft begeleid bij de zwangerschap van Esam omdat ze tussentijds zijn
verhuisd. De verloskundige vraag Layla naar eerdere zwangerschappen en eventuele complicaties.
Deze heeft ze niet helemaal paraat meer, maar gelukkig kan ze in haar PGO precies inzien wat er
allemaal plaats heeft gevonden rondom de zwangerschap en geboorte van Esam.
De verloskundigen en de gynaecoloog hebben het destijds goed gedocumenteerd. Layla geeft haar
nieuwe verloskundige via haar PGO toestemming om het in te zien. Een belangrijke gebeurtenis bij
haar eerste zwangerschap is haar pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) geweest. Tevens is te
lezen dat Esam tijdens de geboorte klem zat met zijn schouders in het geboortekanaal,
schouderdystocie genaamd.
Met 12 weken maakt de verloskundige de eerste echo. Een mooi moment dat Layla ’s avonds via haar
PGO kan delen met haar ouders en zus. Met de 34 weken echo blijkt dat Zara in een stuitligging ligt.
Twee weken later is ze gelukkig gedraaid en is een natuurlijke bevalling mogelijk. Zara wordt met 39
weken is het ziekenhuis geboren en is een gezonde baby van 3,5 kilo. Alle medische handelingen
worden vastgelegd en kan Layla later terugzien in haar PGO. Heel handig vindt ze, want er gaat tijdens
en na een bevalling veel langs je heen.
In het eerste levensjaar van Zara gaat Layla regelmatig naar het consultatiebureau. Alle afspraken kan
ze inzien en desgewenst ontvangt ze een reminder zodat ze er geen vergeet. Op het consultatiebureau
wordt de groeicurve van Zara in de gaten gehouden en krijgt ze om de zoveel weken de rijksvaccinaties.
Layla kan alles mooi bijhouden in haar PGO, ook het verschil met zoontje Esam.

Van de zomer gaat het gezin zes weken naar Marokko op familiebezoek. De GGD beveelt voor Marokko
vaccinaties tegen DTP en Hepatitis A aan. Layla en Hassan willen graag weten wanneer ze zelf voor het
laatst gevaccineerd zijn en of de vaccinatie van zoontje Esam nog voldoet. In hun PGO’s staat een
eenvoudig overzicht van de vaccinaties. Alleen Hassan en Zara moeten een inenting halen.
Als Zara 16 wordt kan ze een eigen PGO starten. Hierin staat alle informatie die over haar vastgelegd
is. Zelfs nog van voor haar geboorte.

