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Welkom op de afdeling 
Neonatologie
Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie omdat hij of zij extra zorg nodig 
heeft. Zo maken u en uw kind een start die u zich ongetwijfeld anders had voorgesteld. 

Wij hopen u tijdens dit verblijf zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen.

Praktische informatie 

Bereikbaarheid
• Het telefoonnummer van de afdeling: 055 – 581 1690
• De afdeling Neonatologie vindt u via route 41.

Bezoektijden
• Ouders, broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom op de afdeling.

- Indien een broertje of zusje nog geen waterpokken heeft doorgemaakt, kan
  het broertje of zusje helaas niet op bezoek komen.
  Het virus dat waterpokken veroorzaakt is zeer besmettelijk en kan ook al worden   
  overgedragen als er nog geen ziekteverschijnselen zijn.
  Bij pasgeborenen kan deze ziekte heel heftig verlopen.

• Bezoektijden (voor familie en bekenden) zijn van 10.00 - 10.30 en 19.00 - 19.30 
uur. 

Bezoek (max. 2 personen tegelijk) is alleen welkom als minimaal één van de ouders ook 
aanwezig is. Kinderen, anders dan eigen broertjes of zusjes, jonger dan 12 jaar, mogen 
niet op deze afdeling komen.

Hygiëne regels
• Aan het begin van de afdeling vindt u rechts een garderobe en een wasgelegenheid. 

Boven de wasbak hangt een instructie. U en uw bezoek moet deze instructie 
goed lezen en opvolgen.  

Borstvoeding en kolven
• Wij stimuleren het geven van borstvoeding op de afdeling.  Als dit door 

omstandigheden niet kan, dan kunt u ook kolven. De verpleegkundige begeleidt u 
hierbij.
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Mobiele telefoon
• Op de afdeling mag u mobiele telefoons gebruiken voor het maken van 

foto’s. U mag geen telefoongesprekken voeren vanwege de rust voor de opgenomen 
kinderen. Zet daarom uw telefoon op stil.

Kinder- en of zaalarts
• Tijdens de opname van uw kind ontmoet u een kinder-/zaalarts en kunt u bij hen 

met uw vragen terecht. Er zullen op regelmatige basis gesprekken gepland worden.

Dagelijks wordt de situatie van uw kind besproken en zonodig nieuwe afspraken gemaakt 
door de kinder-/zaalarts en verpleegkundige. De verpleegkundige zal u hierover 
informeren. 

Meer weten?
Meer informatie over het verblijf van uw kind op de afdeling Neonatologie vindt u in de 
informatiemap. Deze ligt voor u klaar op de afdeling. Vraag eventueel de 
verpleegkundige naar de map!


