Neonatologie

Neosuite
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Gezinsgerichte zorg

In onze 2 neosuites kunnen moeder en kind, tijdens de kraamweek, dag en
nacht bij elkaar blijven op een eenpersoonskamer.
Het contact tussen ouder en kind is belangrijk, zowel voor de ontwikkeling
en groei van de baby als voor het opbouwen van een band met elkaar.
Voorzieningen
Op de neosuite zijn alle voorzieningen voor u en uw baby aanwezig.
• Er staat een bedbank waar uw partner gebruik van kan maken. Met een
lakenset maakt u zelf de bedbank op. Overdag kunt u de lakens in de 		
bedbank opbergen.
• De douche en toiletruimte tussen de 2 neosuites wordt gebruikt door de
kraamvrouwen die daar verblijven. Partners en bezoekers kunnen 		
gebruik maken van het gastentoilet op de afdeling.

Taakverdeling en werkwijze op de afdeling

De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg rondom uw baby,
voert opdrachten van de arts uit en begeleidt u als ouder.
Als u bij uw baby op de neosuite verblijft dan komt er dagelijks een
verloskundige bij u langs om controles uit te voeren.
De kinderartsen werken nauw samen en zijn allemaal op de hoogte van
de toestand van uw baby. De kinderarts die uw baby opneemt, blijft de
hoofdbehandelaar. U kunt (wekelijks) een gesprek met de hoofdbehandelaar
aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de secretaresse van de
kinderartsen.
De kinderfysiotherapeut maakt met u een afspraak als uw baby vóór een
zwangerschapsduur van 36 weken geboren is. De fysiotherapeut geeft
u advies over verzorging, houding en hoe u met de natuurlijke reflexen
(reacties) van uw baby kunt omgaan.

Verzorging van uw baby

Om de ouder-kind relatie te versterken, mag u uw baby zoveel mogelijk
zelf verzorgen. U kunt bijvoorbeeld uw baby verschonen, voeding geven,
wassen of temperaturen. Een verpleegkundige helpt u daarbij. Deze heeft
de deskundigheid om specifieke zorg te verlenen. Wat u zelf kunt doen, is
afhankelijk van de situatie van u zelf en uw baby.

Voorkomen van infectie

Een pasgeboren baby is extra vatbaar voor infecties. Om een infectie te
voorkomen, is belangrijk dat u voordat u de neosuite binnen gaat:
• Uw jas aan de kapstok hangt.
• Sieraden van uw handen en pols verwijdert.
• Uw handen ontsmet op de kamer van uw baby en laat drogen.
• Na het verschonen van de luier uw handen wast met zeep.
Bent u als ouder ziek? Bespreek dit met de verpleegkundige.
Er mogen geen bloemen op de neosuite staan. Bloemen en bloemenwater
bevatten bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor pasgeborenen.

Veiligheid

Voor uw en onze veiligheid is een vrije looproute op de kamer belangrijk.
Zorg daarom dat de kamer opgeruimd blijft. Uw baby moet makkelijk en snel
geholpen kunnen worden.

Bezoek

• Bezoek bij uw baby is alleen toegestaan als u of uw partner aanwezig zijn.
• U en uw baby rusten van 12:00 tot 15:00 uur.
• Bezoekers zijn van harte welkom in overleg met de ouders en de 		
verpleegkundige.
• Broertjes en zusjes zijn welkom. Kinderen van bezoekers, in de leeftijd tot
14 jaar, worden niet toegelaten.
• In verband met de ruimte en veiligheid zijn maximaal 2 bezoekers per keer
toegestaan.
• Als bezoekers last hebben van koorts, verkoudheid, diarree, een 		
infectieziekte of huiduitslag, zoals een koortslip of gordelroos, is bezoek
niet mogelijk.

Eten en drinken

• De maaltijden voor de kraamvrouw worden verzorgd door de 		
voedingsassistent.
• Uw partner krijgt een kortingsbon waarmee maaltijden in het Roefke 		
gehaald kunnen worden. Het Roefke vindt u in de hal van het ziekenhuis.
• U kunt zelf meegebracht eten of drinken in de koelkast op de neosuite
bewaren. Wij verzoeken u hierop uw naam en de datum te noteren en
attent te zijn op de houdbaarheid.
• Koffie en thee staat de hele dag voor u klaar op de afdeling.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vrouw en Kind.
Telefoonnummmer kraamafdeling: 0515 - 48 88 40
Telefoonnummer couveuzeafdeling: 0515 - 48 88 35
Receptie Antonius Ziekenhuis: 0515 - 48 88 88
Informatie kunt u ook vinden op:
www.mijnantonius.nl en
www.gynaecologiesneek.nl
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