Kinderafdeling

Neonatologie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Naam patiënt: ……………………………………………......................
De hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar is de specialist die tijdens de opname van uw baby
in het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de diagnose, de behandeling en
de voortgang van de zorg. De hoofdbehandelaar blijft altijd betrokken bij
de zorg. Ook als de dagelijkse zorg aan een andere arts wordt overgedragen
(bijvoorbeeld een zaalarts of een collega medisch specialist).
De hoofdbehandelaar is: ………………………………...........................................
Specialisme:……………………………………………………..........................................

Vragen?

Tijdens het verblijf van uw baby hebt u vooral contact met de
verpleegkundigen. Zij staan voor u klaar wanneer u vragen hebt over de
dagelijkse verzorging, medicijngebruik, operatie, leefregels en gang van zaken
op de afdeling. Vragen kunt u altijd stellen aan de arts die op dat moment de
behandelaar is. Dit kan de hoofdbehandelaar zijn, maar ook een andere arts.

Een woord vooraf

In een ziekenhuis liggen is meestal niet plezierig. Dat begrijpen wij. Wij
proberen dan ook u en uw baby zo gastvrij mogelijk te ontvangen en het
tijdelijk verblijf zo prettig mogelijk te maken.
Vragen over ziekte, behandeling of wanneer de gang van zaken op de
kinderafdeling nog niet helemaal duidelijk is, kunt u stellen aan de
verpleegkundigen van de afdeling of de arts die uw baby behandelt.
Daarnaast kunt u met allerlei vragen terecht bij de medewerkers van het
Informatiecentrum.
U kunt ervan op aan dat van onze kant alles wordt gedaan om uw baby een
goede behandeling en verzorging te geven.
Directie en medewerkers.

Welkom op de afdeling Neonatologie

Uw baby is opgenomen op de afdeling Neonatologie. Deze folder is bedoeld
om u te informeren over de werkwijze en de regels van deze afdeling.
De afdeling Neonatologie is onderverdeeld in:
• Een couveusekamer.
• Een wiegenkamer.
• Twee neosuites.
• Een desk.

Hoe is de taakverdeling en de werkwijze op de afdeling?

De kinderarts die uw baby opneemt, blijft in principe de hoofdbehandelaar.
De kinderartsen werken nauw samen en zijn allemaal op de hoogte
van de toestand van uw baby. U kunt (wekelijks) een gesprek met de
hoofdbehandelaar aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de
secretaresse van de kinderartsen.
De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg rondom uw baby,
voert opdrachten van de arts uit en begeleidt u als ouder. Om de
ouder-kind relatie te versterken, wordt u zoveel mogelijk bij de zorg van uw
baby betrokken.
De betrokkenheid kan worden vergroot door:
• Een “vaste’’ verpleegkundige waarmee wekelijks van overlegd kan worden.
Op het planbord staat vermeld wie dat is.
• Een dagboekje dat u bij uw baby neerlegt waarin u en de 			
verpleegkundigen over uw baby kunnen schrijven.
De kinderfysiotherapeut maakt met u een afspraak als uw baby vóór een
zwangerschapsduur van 36 weken geboren is. Zij geeft u advies over
verzorging, houding en hoe u met de natuurlijke reflexen (reacties) van uw
baby kunt omgaan.

Wat zijn de regels?

Voor een goede gang van zaken gelden op de afdeling de volgende regels:
Hygiëne
Om infecties te voorkomen, moet u zich aan een aantal regels houden als u
de afdeling binnengaat.
• Jas aan de kapstok hangen.
• Sieraden afdoen.
• Handen ontsmetten op de kamer van uw baby en laten opdrogen.
• Bij zichtbaar vuile handen deze eerst wassen met water en zeep en goed
afdrogen. Daarna ontsmetten.
• Na elke verschoning van de luier moeten de handen gewassen worden.
Infecties
Infecties kunnen de gezondheid van een kwetsbare pasgeborene bedreigen.
Voorbeelden zijn: verkoudheid, griep, koortsblaar etc. Als u een infectie hebt
of denkt te hebben, geef dit dan door aan de verpleegkundige. Wij adviseren
u om een mondmasker te dragen. Bezoekers met een infectie mogen niet
naar binnen.
Bezoekregeling
Als ouders bent u altijd welkom. Ook broertjes en zusjes mogen op bezoek
komen als zij niet ziek zijn of kort geleden in contact geweest zijn met
kinderziektes.
Wilt u wanneer u bezoek verwacht een afspraak maken met de
verpleegkundige? Voor rust op de afdeling mogen er, naast de ouders,
nog maximaal 2 bezoekers zijn. De aanwezigheid van in ieder geval 1 van
de ouders is bij een bezoek gewenst. Kinderen van bezoekers worden niet
toegelaten.
Knuffels
Knuffels zijn toegestaan, als ze gewassen zijn. De knuffels moeten 1 keer per
week uitgewassen worden.

Wat gebeurt er rondom het naar huis gaan van uw baby?

Het naar huis gaan van uw baby wordt van tevoren met u afgesproken. Ook
neemt de verpleegkundige met u de verzorging van uw baby door.
U wordt ook gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Uw
op- en/of aanmerkingen en ideeën zijn belangrijk om tot een zo goed
mogelijke zorg te komen.
De overdrachtbrief voor Ouder- en kindzorg in uw regio krijgt u bij het naar
huis gaan mee. Voor de Ouder- en kindzorg verpleegkundige in de regio
Zuidwest Friesland geldt dat deze in principe aanwezig is bij het gesprek
als uw baby geboren is vóór 37 weken (prematuur) en/of bij bijzondere
omstandigheden.
U maakt zelf een afspraak voor een controlebezoek, bij de secretaresse
van de kinderartsen. Hiervoor kunt u op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur
contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 85.

Hoe regelt u de nazorg?

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt zorg voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar,
en hun ouders, via het consultatiebureau. Voor het consultatiebureau hoeft u
zich niet aan te melden. Na de kraamperiode maakt de verpleegkundige van
de JGZ een afspraak met u voor een huisbezoek. Daarin legt zij uit hoe het
consultatiebureau werkt en nodigt ze u uit om naar het consultatiebureau te
komen.

Vragen en contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u deze altijd aan
de verpleegkundige stellen.
U kunt ook bellen naar de afdeling Neonatologie. De afdeling is 24 uur per
dag bereikbaar.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 35.

Telefoonnummers en webadressen
Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Telefoonnummer: 070 - 38 62 535
www.couveuseouders.nl
Borstvoedingorganisatie La Leche League
www.lalecheleague.nl

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

www.mijnantonius.nl
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