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Welkom op de afdeling 
Neonatologie  
 

 

Dit is de informatiemap van onze afdeling. In deze map vindt u onze huisregels, het 

afdelingsboekje, een plattegrond en aanvullende, nuttige informatie. 

 

Wij adviseren u om in ieder geval de afdelingsregels en de plattegrond te bestuderen. 

 

In overleg met de verpleegkundige kan er afgeweken worden van de huisregels. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen. 

 

Wij hopen dat u een prettige verblijf heeft op de afdeling Neonatologie. 

 

 

Team afdeling Neonatologie  
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Ouders en bezoek 
 

 Ouders en broertjes en zusjes zijn altijd welkom op de afdeling. 

Indien een broertje of zusje nog geen waterpokken heeft doorgemaakt: 

Kan hij/zij helaas niet op bezoek komen 

Dit i.v.m. het zeer besmettelijk zijn en het virus ook al kan worden overgedragen als 

er nog geen verschijnselen zijn en pasgeborene een heel heftig verloop van deze 

ziekte kunnen meemaken 

 

 Bezoektijden voor familie en bekenden is van 10.00-10.30 en van 19.00-19.30 uur. 

Dit bezoek (max. 2 tegelijk) is alleen welkom in bijzijn van ouders. Kinderen jonger 

dan 12 jaar mogen niet op deze afdeling komen. 

 

 Het is niet toegestaan voor zowel ouders en bezoek om bij andere kinderen te kijken. 

Ook wordt er geen informatie gegeven over andere kinderen. 

 

 De hygiëneregels moeten strikt gevolgd worden door iedereen die de afdeling 

betreedt. 

 

 Persoonlijke bezittingen kunt u opbergen in een kluisje. De sleutel kunt u meenemen 

tijdens uw bezoek op de afdeling. Wilt u bij het verlaten van de afdeling de sleutel in 

het kluisdeurtje laten zitten? 

 

 Verwijder uw sieraden, stroop uw mouwen op tot boven de ellebogen. Was handen en 

onderarmen met zeep volgens de poster, hierna handen desinfecteren met 

handenalcohol. 

 

 Bij de couveuse of wieg de handen nogmaals desinfecteren met handenalcohol. 

 

 Ouders hebben geen toegang tot de borstvoedingskeuken. De door u afgekolfde melk 

kunt u afgeven bij de verpleegkundige. 

 

 Het verpleegkundig dossier kunt u als u dat wilt samen met de verpleegkundige 

inzien (digitaal). 

 

 De afdeling is van 23.00 tot 7.00 uur afgesloten. U kunt dan de deurbel gebruiken, 

waarna de verpleegkundige u binnen laat. 

 

 Op de afdeling mogen mobiele telefoons gebruikt worden voor bijvoorbeeld het 

maken van foto’s. Gesprekken voeren is niet toegestaan vanwege de rust van de 

opgenomen kinderen. Graag uw telefoon dus stil zetten. 
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Voorzieningen voor ouders bezoek 

 

Rooming-in 

Rooming-in betekent dat u als ouder 24 uur per dag bij uw kind kunt blijven. U kunt zo 

vast wennen aan het zelfstandig verzorgen van uw kind. Voor rooming-in gelden een 

aantal voorwaarden die u hieronder kunt lezen. 

 

Het doel van rooming-in is dat u langere tijd zo dicht mogelijk bij uw kind kunt blijven  

op de afdeling neonatologie. U verzorgt uw kind zoveel mogelijk zelf. U leert zo uw kind 

goed kennen en het geeft u de mogelijkheid om in het ziekenhuis al een band op te 

bouwen met uw kind. Zo leert u zaken als: welke aandacht wil mijn kind, welke 

verzorging is nodig en wanneer?  

 

Geeft u borstvoeding? Dan biedt rooming-in u de kans hiermee een zo optimaal 

mogelijke start te maken. U kunt altijd een beroep doen op de verpleegkundige van de 

afdeling. Zij zullen u ondersteunen waar mogelijk met de verzorging van uw kind. 

Daarnaast blijven zij de verpleegkundige zorg aan uw kind bieden die nodig is. 

 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen verzorging. U moet uw eigen verloskundige en/of 

huisarts informeren over uw verblijf op de afdeling Neonatologie. Zij zijn namelijk uw 

eerste aanspreekpunt bij lichamelijke problemen die u ondervindt door de bevalling of 

anderszins. 

 

Op de afdeling zijn twee kamers beschikbaar voor rooming-in (met in totaal drie 

bedden). Dit betekent dat met name alleen de moeders gebruik kunnen maken van de 

rooming-in faciliteiten. Het is mogelijk dat u een kamer moet delen met een andere 

moeder.  

In overleg met de verpleegkundige kan er gekeken worden naar de mogelijkheid van 

rooming-in voor beide ouders. Er zijn twee wc’s en douches beschikbaar op de afdeling, 

speciaal voor rooming-in. Wij verzoeken u vriendelijk deze ruimtes netjes te houden.  

 

Bezoekers mogen alleen gebruik maken van de toiletten in de centrale hal. 

 

De verpleegkundige van de afdeling komt ’s ochtends vragen of u gebruik wilt maken van 

ontbijt. Ook de broodmaaltijd tijdens de lunch wordt voor u verzorgd. U kunt voor de 

avond maaltijd een keuze maken uit de menukaart en deze doorgeven aan de verpleging.  

In de afdelingskeuken kunt u zelf koffie, thee en water pakken. Op de kamer is een 

koelkast waar u zelf meegebrachte spullen in kunt bewaren. Deze spullen dien u te 

voorzien van een sticker met uw naam en de datum erop. Dit is noodzakelijk vanwege de 

hygiëne. 

 

NB. Ook al bent u zelf niet als patiënt opgenomen, worden de kosten voor rooming-in 

wel gefactureerd bij de zorgverzekeraar. De kosten zijn in vrijwel alle gevallen door  uw 

zorgverzekering gedekt. 

Houdt u wel rekening met het eigen risico, indien dit nog niet is aangesproken. 
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Restaurant 

Ouders en bezoekers kunnen in het personeel restaurant op de 1e etage in het ziekenhuis 

tegen betaling een warme maaltijd gebruiken tussen 13.15 en 14.00 uur. Hiervoor kunt 

u een kortingsbon verkrijgen bij de verpleging. In het weekend is het restaurant gesloten. 

 

  Parkeren 

Voor de kosten van het parkeren verwijzen wij u naar de informatieborden bij de betaal 

automaat. Let op: u kunt ook een weekkaart kopen. 

 

Mobiele telefonie en WIFI 

Mobiele telefonie: op de afdeling mogen mobiele telefoons gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld het maken van foto’s. Gesprekken voeren is niet toegestaan vanwege de rust 

van de opgenomen kinderen. Graag uw telefoon dus op stil zetten. 

 

WIFI: via uw mobiele apparaat kunt u contact maken met WIFI netwerk (Gelre Gast) 

van Gelre ziekenhuizen. 
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Woordenlijst 
 

Medische vaktaal is voor leken vaak onbegrijpelijk. Artsen en verpleegkundigen houden 

hier zoveel mogelijk rekening mee.  

 

Toch kan er een woord vallen dat u niet kent. Daarom hieronder een lijstje met op de 

afdeling Neonatologie veel gebruikte medische termen. 

 

Apneu  Periode van ademstilstand 

Bilirubine  Afbraakproduct van rode bloedcellen, dat de eerste dagen na de  

   geboorte een gele verkleuring van de huid veroorzaakt. 

Bloedgas  Een bepaling van gasgehalten in het bloed, in het bijzonder van  

   zuurstof en, kooldioxide en van de zuurgraad. Dient om de  

   ademhaling en algemene conditie van het kind te controleren 

Bradycardie  Langzame hartslag, vaak als reactie op een apneu 

Colostrum  De eerste moedermelk die na de bevalling wordt geproduceerd 

Infuus  Het toedienen van vocht, voedingsstoffen en/of medicijnen via  

   plastic slangetjes in de aders 

Meconium  Eerste, taaie en donkere ontlasting van het kind 

Monitor  Apparaat waarmee de vitale functies worden bewaakt 

Low flow  Zuurstof toediening via sprietjes in de neusgaten, ook wel  

   neusbrilletje genoemd 

Optiflow  Het met (hoge) flow toedienen van bevochtigde, verwarmde  

   lucht met zuurstof om een goede O2 saturatie te krijgen. 

 

Nasale CPAP  (Continuous Positive Airway Pressure) 

Ademhalingsondersteuning door het onder lage druk toedienen van zuurstof en lucht via 

een plastic buisje in de neus 

 

RDS (Respiratoir Distress Syndroom) 

Longaandoening veroorzaakt door onrijpheid van de longen bij te vroeg geboren 

kinderen 

 

Saturatiemeting  

Een methode om de zuurstof verzadiging van het bloed te meten via een bandje rond voet 

of pols. Via dit bandje wordt rood licht uitgezonden. De zuurstofverzadiging en de 

hartslag zijn op de monitor zichtbaar. 

 

 


