Kinderafdeling

Neonatologie

Welkom op de afdeling Neonatologie
De hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar is de specialist die tijdens de opname van uw baby
in het ziekenhuis eindverantwoordelijk 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: ………………………………...........................................

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 ook altijd stellen aan de arts die op dat moment
de dagelijkse zorg geeft. Dit kan de hoofdbehandelaar zijn, maar ook een
andere arts.
U kunt ook bellen naar de afdeling Neonatologie. De afdeling is 24 uur per
dag bereikbaar.
T: 0515 - 48 83 35.

Taakverdeling en de werkwijze op de afdeling

De kinderarts die uw baby opneemt, blijft bijna altijd de hoofdbehandelaar.
De kinderartsen werken nauw samen en zijn allemaal op de hoogte van de
gezondheidstoestand van uw baby. U hebt eens per week een oudergesprek
met de hoofdbehandelaar.
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 kinderfysiotherapeut maakt met u een afspraak als uw baby vóór een
zwangerschapsduur van 36 weken geboren is. De fysiotherapeut geeft u
advies over de verzorging, houding en natuurlijke reflexen (reacties) van uw
baby.
Perinatale registratie
Bij de opname van uw baby vragen wij u of u mee wilt werken aan de
Landelijke Neonatologie Registratie (LNR). Hierin registeren kinderartsen/
neonatologen medische gegevens van de geboortezorg die ze leveren.
De registratie is anoniem. Het heeft als doel de kwaliteit van de zorg te
verbeteren en maakt ook wetenschappelijk onderzoek mogelijk. De Perinatale
Registratie wordt beheerd door Perined (Perinatale Registratie Nederland).
Meer informatie vindt u op www.perined.nl. Als u bezwaar hebt tegen deze
registratie kunt u dat aangeven bij het opnamegesprek of bij de behandeld
arts.
Hygiëne
Om infecties te voorkomen, gelden de volgende regels op de afdeling:
• Hang uw jas aan de kapstok op de gang.
• Doe uw sieraden af.
• Desinfecteer uw handen met alcohol en wrijf de alcohol in uw handen tot
ze droog zijn, als u de kamer van uw baby binnengaat.
• Als uw handen vuil zijn, was ze dan goed met water en zeep en droog ze
af. Desinfecteer uw handen daarna.
• Was uw handen na elke verschoning van de luier.

Infecties
Infecties zoals verkoudheid, griep of een koortsblaar kunnen de gezondheid
van een kwetsbare pasgeborene bedreigen.
Als u zelf een infectie hebt of denkt te hebben, geef dit dan door aan de
verpleegkundige. Wij adviseren u om dan een mondmasker te dragen.
Bezoekers met een infectie mogen niet naar binnen.

Verzorging van uw baby

Ouders mogen hun baby zoveel mogelijk zelf verzorgen, door bijvoorbeeld
de baby te verschonen, voeding te geven, te wassen of te temperaturen. Een
verpleegkundige helpt daarbij. Wat u zelf kunt doen, is afhankelijk van de
situatie van uw baby en u zelf.
Buidelen (kangoeroezorg)
Tijdens het buidelen of kangoeroeën, ligt de baby met alleen een luier aan
tegen de blote borst van moeder of vader. Het is een fijne, ontspannende
ervaring voor beiden.
Uit onderzoek blijkt dat baby’s die regelmatig gebuideld worden zich beter
voelen en sneller herstellen:
• Dicht tegen u aan blijft de temperatuur stabiel.
• De ademhaling en hartslag worden rustiger.
• Baby’s hebben minder zuurstof nodig.
• Baby’s slapen beter en huilen minder.
Neem de tijd voor het buidelen. Het overtillen vanuit de couveuse naar
uw borst is het meest inspannend voor de baby. Buidel daarom het liefst
minimaal een uur, maar het mag ook langer.
Op de afdeling zijn buideltops waar u gebruik van kunt maken. U kunt uw
baby kunt u in deze top laten zakken, waar het veilig, warm en in de juiste
houding stevig ligt. Op de afdeling zijn speciale buidelstoelen aanwezig.
Omdat couveusekinderen erg vatbaar zijn voor infecties, is hygiëne erg
belangrijk. Neem daarom dagelijks een douche en trek voor het buidelen
schone kleding aan, die u aan de voorkant kunt openen. Te vroeg geboren
baby’s zijn erg gevoelig voor indringende geuren zoals parfum, sterk ruikende
zeep of sigarettenlucht. Een doekje met de geur van de moeder of van de
moedermelk is juist en heel prettige prikkel voor de baby.

Zie voor de ervaringen met buidelen:
W: www.mijnantonius.nl/verhalen/verhalen-van-medewerkers/kangoeroezorgop-de-neonatologie
Bezoekregeling
• Ouders zijn altijd welkom.
• Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen als zij niet ziek zijn of kort
geleden in contact geweest zijn met kinderziektes.
• Voor de rust op de afdeling mogen er, naast de ouders, nog maximaal 2
andere bezoekers zijn. Wilt u als u bezoek verwacht een afspraak maken
met de verpleegkundige?
• 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.

Naar huis gaan

Het naar huis gaan van uw baby wordt van tevoren met u besproken. De
verpleegkundige neemt de verzorging van uw baby met u door.
Als dat nodig is, krijgt u een controleafspraak mee.

Nazorg

Er wordt altijd een verpleegkundige overdracht naar de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van de
geboorte en opname. JGZ draagt zorg voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar, en
hun ouders. Dit gaat 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 wordt uitgelegd hoe het consultatiebureau werkt en
krijgt u daarvoor een uitnodiging.

Meer informatie

Care4Neo is opgericht om ouders te ondersteunen. Informatie vindt u op:
W: www.care4neo.nl
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

