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Uw baby op afdeling 
neonatologie
Uw baby is opgenomen op afdeling neonatologie van Gelre ziekenhuizen 
Zutphen. Dit is onderdeel van het Vrouw en Kind Centrum, route 32. 

Het is normaal dat deze periode onrust en onzekerheid kan geven. U heeft tijd nodig om 
alles te verwerken en aan de nieuwe situatie te wennen. Het is namelijk niet altijd 
gemakkelijk de zorg van uw kind over te laten aan anderen. Onze afdeling streeft er naar 
om u als ouder vanaf het begin, zoveel als mogelijk is, bij de zorg van uw kind te 
betrekken. 

Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken tijdens het verblijf van uw kind op 
afdeling neonatologie. Het is slechts een aanvulling op de mondelinge informatie die u 
van ons krijgt. Wanneer u vragen of twijfels heeft, vraagt u ons dan gerust om meer 
informatie.

Afdeling neonatologie
Op de afdeling neonatologie komen baby’s die extra zorg en/of observatie (bewaking) 
nodig hebben. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: baby's die te vroeg zijn geboren, 
baby’s die te klein zijn bij geboorte en baby’s die speciale medische zorg nodig hebben.

De afdeling neonatologie is verdeeld in een opvangkamer, een couveusekamer met ruimte 
voor de verpleging van 2 baby’s. Daarnaast zijn er 3 éénpersoonskamers waar de moeder 
kan inroomen.

Medewerkers
Tijdens het verblijf van uw baby op de afdeling krijgt u met verschillende medewerkers te 
maken. In het begin is het vaak lastig om te weten wie welke functie heeft. Vandaar dat 
we u dat kort uitleggen.

Verpleegkundigen
De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verzorgen van te vroeg geborenen en 
zieke pasgeborenen. Daarnaast werken op deze afdeling verpleegkundigen die bezig zijn 
met verschillende opleidingen. 

Kinderartsen
De kinderarts behandelt uw kind. Bij de behandeling is ook een arts-assistent (basisarts) 
betrokken. Eén of meerdere artsen behandelen uw kind. De arts die eindverantwoordelijk 
is voor de behandeling is de hoofdbehandelaar. De andere betrokken artsen zijn de 
medebehandelaars. 
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Lactatiekundige
De lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist die speciaal is opgeleid om 
borstvoedingssituaties te beoordelen en hierin te adviseren en te begeleiden.

Afdelingshoofd
Het afdelingshoofd is de leidinggevende van de afdeling. Deze is te bereiken via de 
verpleegkundige.

Roomservicemedewerker 
De roomservicemedewerker maakt uw kamer schoon en verzorgt uw eten en drinken.

Pedagogisch medewerker
Op indicatie wordt om hulp van de pedagogisch medewerker gevraagd.

Fysiotherapeut 
De fysiotherapeut kan betrokken worden bij de behandeling van uw kind. Ze begeleidt zo 
nodig de motorische ontwikkeling (dit is de ontwikkeling van de houding en beweging) en 
geeft adviezen over houding en beweging. Ook maken zij in sommige gevallen, in 
opdracht van de kinderarts, filmopnames van de kinderen (GM’S). Deze worden gebruikt 
om de ontwikkeling van het kind te volgen.

Maatschappelijk werk 
De opname van uw kind en de zorg daaromheen vragen in emotioneel opzicht veel van 
ouders. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan in uw gezin, op uw werk of 
problemen van praktische aard. Dit alles kan verwarrende en tegenstrijdige gevoelens 
met zich mee. Het kan daarom soms fijn zijn om daarover met iemand te praten. Iemand 
die niet rechtstreeks bij de verzorging van uw kind betrokken is. De maatschappelijk 
werker helpt ouders wanneer het niet goed lukt om bovenstaande problemen zelf op te 
lossen. 
De maatschappelijk werkster heeft in veel gevallen standaard een kennismakingsgesprek 
met u. Mocht dat bij u niet het geval zijn en heeft u behoefte aan een gesprek? Geef dit 
dan aan bij de verpleegkundige. De hulp kan bestaan uit het geven van informatie of het 
regelen van praktische hulp.

                    
Pre-logopedist 
Bij kinderen met drinkproblemen wordt de prelogopedist in consult gevraagd. Zij biedt 
hulp en ondersteuning aan verpleegkundige en ouders. Continuering in de thuissituatie is, 
indien gewenst, mogelijk.

                                                  Geestelijk verzorger
Aan het ziekenhuis zijn geestelijke verzorgers verbonden op wie u een beroep kunt doen, 
als u daar behoefte aan heeft. Via de verpleegkundigen kunt u een afspraak maken met 
één van de geestelijke verzorgers
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Informatie over de gezondheid van uw baby
Dag en nacht kunt u de verpleegkundige bellen om te horen hoe het met uw baby gaat via 
tel: 0575 - 59 28 89. Informatie over uw baby wordt alleen aan de ouders gegeven. 

Goede communicatie is belangrijk. Daarom houden we een informatiegesprek bij het 
begin van de opname. Ook zal de verpleegkundige regelmatig een zorggesprek met u 
voeren waarin we met u bespreken hoe u de zorg ervaart, wat de wederzijdse 
verwachtingen zijn en wat u als ouder nodig heeft voordat u kind naar huis kan.

Contact met artsen
De artsen komen elke ochtend op de afdeling 'visite lopen'. Tijdens deze visite maakt de 
arts (samen met de verpleegkundige) nieuwe afspraken. Bijvoorbeeld over de voeding, 
onderzoeken, ontslag enz. De verpleegkundige neemt met u door wat er bij de visite is 
afgesproken.

Elke dinsdag wordt uw kind uitvoerig besproken met het volledige artsenteam. 
En wekelijks heeft u een gesprek met de arts om u bij te praten. Belangrijke uitslagen 
van onderzoeken of dringende zaken bespreekt de kinderarts direct met u. Heeft u 
tussentijds vragen over de medische behandeling? Dan kunt u via de verpleegkundige een 
afspraak maken met de arts-assistent of kinderarts.

Electronisch verpleegdossier
Uw kind heeft een electronisch verpleegdossier. De verpleegkundige noteert hierin de 
dagelijkse gegevens over de verzorging. U heeft inzagerecht in het electronisch 
verpleegdossier. Dit betekent dat u het dossier kunt inzien door dit aan de 
verpleegkundige te vragen.

Ouders hebben ook recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Wilt u weten 
wat er in het medisch dossier staat? Dan kunt u de behandelend kinderarts schriftelijk 
om inzage vragen.

Meer leest u op 
www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Patienten-Zutphen/Zutphen-Patinten-Goed-
om-te-weten/Rechten-en-plichten-Zutphen

http://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Patienten-Zutphen/Zutphen-Patinten-Goed-om-te-weten/Rechten-en-plichten-Zutphen
http://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Patienten-Zutphen/Zutphen-Patinten-Goed-om-te-weten/Rechten-en-plichten-Zutphen
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De omgeving van uw baby
Hieronder leest u meer over onderwerpen die kunnen gaan over een kindje dat op deze 
afdeling ligt. 

Prematuur 
Een kind dat wordt geboren na een zwangerschap die minder dan 37 weken geduurd 
heeft, heet prematuur. 

Dysmatuur 
Een kind dat geboren wordt met een een geboortegewicht dat in verhouding te laag is 
voor de zwangerschapsduur heet dysmatuur. 

Couveuse 
De meeste vroeg geborenen die opgenomen worden liggen in de couveuse. Een couveuse 
is eigenlijk een speciale gesloten 'verpleegeenheid' waarin de temperatuur en het
vochtigheidsgehalte precies geregeld kan worden. De couveuse biedt bescherming tegen 
ziektekiemen en uw baby kan er ook goed in geobserveerd worden.
Bij de couveuse en wiegjes ziet u allerlei apparaten staan die nodig zijn bij de observatie, 
de bewaking en de behandeling van uw kind.

Monitor 
Naast het bedje van uw kind hangt een beeldscherm, de monitor. Daarop kunnen
wij de volgende metingen aflezen:
• de hartslag en ademhaling, gemeten met drie plakkers op de borst van uw kind;
• de zuurstofverzadiging (saturatie), via een infrarood lampje dat om de hand of voet 

van uw kind geplakt zit;
• de temperatuur, via een thermometer die tegen de huid aan ligt;
• de bloeddruk, via een band om de arm of het been van uw kind.

De verpleegkundige heeft via de centrale monitor achter de balie direct zicht op uw
kind. Ook krijgt ze alle alarmmeldingen via de pieper door. 

Infuus
Zo nodig wordt er een infuus ingebracht, bijvoorbeeld als uw kind zelf nog niet kan of 
mag drinken of als het bepaalde medicijnen nodig heeft. 

Het infuus wordt ingebracht in een ader van een handje, een voetje of het hoofdje. Met 
behulp van een spalkje aan armpje of beentje wordt dit infuus vastgeplakt. Via het 
slangetje van het infuus krijgt uw baby dan voeding, vocht of medicatie.

Wanneer uw kind een infuus in het hoofdje krijgt is het soms noodzakelijk wat haartjes 
weg te scheren. 
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Fototherapie
Het kan gebeuren dat uw kind geel gaat zien. De gele huidskleur ontstaat door onrijpheid 
van de lever. Als uw kindje te geel wordt is het soms nodig om uw kind te behandelen 
met speciaal licht.

Deze behandeling heet fototherapie en kan toegepast worden terwijl uw baby in de 
couveuse ligt. Onder invloed van het licht worden de afvalstoffen in de huid afgebroken 
en verdwijnt de gele kleur. De oogjes worden afgeschermd met een brilletje en uw baby 
krijgt alleen een luier aan. Regelmatig wordt het bloed van uw baby gecontroleerd. Aan 
de hand van de uitslagen bepaalt de kinderarts wanneer er met de fototherapie gestopt 
kan worden. Tijdens deze behandeling kan de verzorging van uw kind, ook door u, 
gewoon doorgaan.

Zuurstof
Wanneer een kind te ziek is om zelfstandig goed te ademen, zijn er twee manieren om 
extra zuurstof of lucht toe te dienen:

• Low flow: via een ‘snorretje’ (een plastic slangetje dat op de wang wordt
vastgeplakt) krijgt uw kind zuurstof of lucht in de neusgaten geblazen.

• CPAP: via een slang die aan een siliconen neusstukje is bevestigd krijgt uw kind 
continu lucht door de neusgaten naar de longen geblazen. Met behulp van een 
bandje en een muts blijft de slang goed op de neus zitten. Het geheel ziet er
indrukwekkend uit en doet aan een beademingsapparaat denken, maar dat is het 
niet: uw kind ademt zelf. 

De CPAP is voor kinderen die geen kunstmatige beademing nodig hebben, maar 
wel extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het ademen.

Verpleegkundig oproepsysteem
Bij iedere couveuse en wieg is een knop waarmee u een verpleegkundige kunt oproepen 
als er hulp nodig is.

Intercomsysteem
Op alle kamers hangt een intercom. De verpleegkundige schakelt het intercomsysteem in 
als zij de kamer verlaat  tenzij uw kind aan de monitor ligt. Mocht er een alarm van de 
monitor/infuus afgaan, dan hoort de verpleegkundige dit via haar pieper/telefoon die zij 
altijd bij zich draagt. 

Babybeeld
Als ouders/verzorgers wilt u natuurlijk het liefst 24 uur per dag bij uw kind zijn. Meestal 
is dit helaas niet haalbaar. Met Babybeeld kunt u via internet (en ook via uw tablet en 
mobiele telefoon) naar uw kind kijken. Het gebruik van babybeeld is gratis. Vraag de 
verpleegkudige naar de informatiefolder.
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Voeding
U kiest hoe u uw baby na de geboorte wilt voeden. Wij willen u goed informeren zodat u 
een keuze kunt maken die bij u past. Voor de geboorte van uw baby kunt u de gratis 
voorlichtingsavond over bevallen in het Gelre ziekenhuis bijwonen. Uw voedingskeuze 
komt op deze avond uitgebreid aan bod.

Het geven van borstvoeding wordt gedurende de eerste twee levensjaren van uw baby 
aanbevolen door de WHO en als ziekenhuis stimuleren wij deze keuze. Borstvoeding 
heeft duidelijke gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als baby. Juist als uw baby 
opgenomen is op de afdeling neonatologie heeft uw kind voordeel bij het krijgen van 
moedermelk. 

Als uw baby wordt opgenomen op de afdeling neonatologie kunt meteen na de geboorte 
starten met het geven van borstvoeding of het afkolven van uw moedermelk. Alle 
medewerkers van het Vrouw Kind Centrum willen u hierbij zo goed mogelijk begeleiden 
en ondersteunen. Waar mogelijk blijven u en uw baby zo veel mogelijk bij elkaar en 
verzorgen wij u op 1 kamer.

In het Vrouw Kind centrum wordt gewerkt met een borstvoedingsprotocol. Onze 
medewerkers zijn goed geschoold om u met raad en daad bij te staan. 

Wilt of kunt u geen borstvoeding geven? Dan respecteren wij uiteraard uw keuze en 
zullen we u, waar nodig, ondersteunen bij het voeden van uw baby.  

Zodra de toestand van uw baby het toelaat, mag uw baby zelf drinken. Als u 
borstvoeding wilt geven en uw baby tijdelijk niet of niet voldoende melk bij u uit de borst 
kan drinken adviseren wij u uw moedermelk af te kolven. Uw baby wordt dan tijdelijk op 
een andere manier gevoed met uw moedermelk.

In de brochure 'Het geven van borstvoeding' kunt u meer lezen over borstvoeding en over 
het afkolven van uw moedermelk. Heeft u deze brochure nog niet gekregen dan kunt u 
uw verpleegkundige hier om vragen.

Sondevoeding 
Kan uw kind de voeding nog niet zelfstandig drinken? Of kan uw kind de aangeboden 
hoeveelheid niet helemaal opdrinken? Dan krijgt hij/zij een maagsonde. Een maagsonde 
is een dun slangetje dat via de neus ingebracht wordt tot in de maag. De voeding loopt 
door middel van de hevelmethode langzaam in. Tijdens het hevelen heeft uw kind 
handschoentjes aan zodat hij/zij de sonde niet zelf kan verwijderen. De sonde blijft erin 
totdat uw kind alles zelfstandig drinkt. Soms kan het nodig zijn dat uw kind met 
sondevoeding naar huis gaat. De kinderarts zal dit tijdig met u bespreken.
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Gewicht 
Pasgeboren baby’s vallen de eerste dagen altijd iets af in gewicht. Hiervan hoeft u niet te 
schrikken. Geleidelijk zal het gewicht weer toenemen. Het geboortegewicht is meestal na 
tien tot veertien dagen weer bereikt. 

Begeleiding van lactatiekundigen bij borstvoeding
Tijdens de opname begeleiden de medewerkers van het Vrouw Kind Centrum u bij het 
geven borstvoeding. In het Vrouw Kind Centrum werken ook lactatiekundigen. Als u 
extra zorg rondom borstvoeding nodig hebt, helpen zij u graag. Ook als u nog niet zeker 
weet of borstvoeding geven bij u past of als u eerder problemen hebt ondervonden bij het 
geven van borstvoeding kunnen zij adviseren. Dit kan zowel voor als na de geboorte van 
uw baby, tijdens opname of tijdens een telefonisch consult. Wilt u na opname, zonder 
verwijzing een lactatiekundige inschakelen, dan kan dit bij een vrijgevestigde 
lactatiekunde buiten het ziekenhuis. Op www.nvlborstvoeding.nl  kunt u een 
lactatiekundige bij u in de buurt vinden. 
 
Extra informatie
Via deze organisaties of websites kunt u meer informatie krijgen over borstvoeding 
geven.
www.lalecheleague.nl
www.borstvoeding.com

Praktische informatie voor tijdens het verblijf
Bezoek en bezoekregels
Ouders zijn geen bezoek en zijn daarom altijd van harte welkom. Als ouder bent u de 
contactpersoon voor het bezoek. Bezoek informeren over de gezondheidstoestand van uw 
baby en de hygiëneregels die ook voor het bezoek gelden, laten we daarom aan u over. 

• Als u geen gebruikt maakt van rooming-in, dan kunt u op het patiëntenbord 
aangeven wanneer u aanwezig bent.

• Naast de ouders mogen maximaal twee bezoekers mee. Kinderen jonger dan 12 jaar 
(dit geldt niet voor broertjes en zusjes) mogen niet op de afdeling komen. Dit in 
verband met de kans op het overbrengen van kinderziekten.

• Wij vragen u het bezoek niet te wisselen in verband met de rust voor uw kind. 
• Broertjes en zusjes mogen als extra bezoek meekomen. Kleine kinderen vinden een 

kort bezoekje meestal genoeg. Als ze lang moeten blijven gaan ze zich vaak 
vervelen. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat er ander bezoek is waar de kleine 
kinderen mee de kamer uit kunnen. U kunt uw baby dan rustig verzorgen en voeden. 
Broertjes, zusjes en bezoek vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders en 
kunnen geen gebruik maken van de speelkamer. Bij de ouderkamer (kinderunit) is 
eventueel speelmogelijkheid op de gang. Dit kan alleen als het niet storend is voor 
de andere kinderen en er een volwassene bij aanwezig is. 
Op de afdeling is ook een koffertje aanwezig met materiaal om de opname van uw 
kind voor de broertjes en zusjes te verwerken en op een kindvriendelijke manier uit 

http://www.nvlborstvoeding.nl/
http://www.lalecheleague.nl/
http://www.borstvoeding.com/
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te leggen. Informeert u rustig hierna bij de verpleegkundige. Het koffertje wordt in 
bruikleen tijdelijk meegegeven.

• Bezoek zonder ouder is niet toegestaan.
• Bezoek mag niet aan apparatuur komen. 
• Het is niet de bedoeling dat u of uw bezoek bij andere baby’s gaat kijken. Ook geven 

wij geen informatie door over de andere baby’s. Dit alles in verband met de privacy. 
• Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is de toegangsdeur van onze afdeling gesloten.Via 

de portier wordt u aangemeld, u moet dan aanbellen en daarna worden de deuren 
door de verpleegkundige geopend.

Hygiëneregels 
Pasgeboren kinderen en zeker te vroeg geborenen hebben nog weinig weerstand tegen 
infecties. Wij besteden daarom extra aandacht aan de hygiëne op de afdeling. 

Om infecties te voorkomen zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Deze regels gelden voor 
iedereen, ook voor de medewerkers. Het is van groot belang dat u de volgende 
maatregelen strikt naleeft. Wilt u: 
• uw jas aan de kapstok hangen (laat geen waardevolle spullen achter. Het ziekenhuis 

is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal);
• geen sieraden dragen aan handen of om de polsen; 
• lange mouwen oprollen tot boven de ellebogen;
• bij binnenkomst, aanvang van de verzorging en na een verschoning, uw handen en 

onderarmen desinfecteren met handendesinfectans en dit op laten drogen. Alleen bij 
zichtbaar vuil wassen met zeep volgens de instructies op de afdeling. U moet uw 
handen ook desinfecteren bij het verlaten van de kamer.

• bij verkoudheid, griep, diarree, huiduitslag of koortslip eerst contact opnemen met 
de verpleegkundige.

• vanwege besmettingsgevaar van de baby’s niet op de afdeling Neonatologie laten 
komen: 
• broertjes/zusjes die de afgelopen 3 weken een kinderziekte hebben gehad of in 

contact zijn geweest met patiënten.
• bezoek, broertjes/ zusjes die ziek of verkouden zijn of koorts hebben. 
• geen bloemen en planten op de kamers. 

Faciliteiten 
• Er is een ouderkamer op de afdeling waar u zich even terug kunt trekken. De 

tienerkamer is alleen voor de tieners. 
• Koffie, thee of bouillon  kunt u zelf pakken in de ouderkamer en is alleen voor 

ouders bedoeld. Koffie of thee voor bezoek kunt u bij de koffiecorner in de centrale 
hal halen.  

• U mag meegebrachte etenswaren in de koelkast in de ouderkamer zetten, in een 
afgesloten verpakking, voorzien van uw naam en datum. Deze etenswaren kunt u 
zelf opwarmen in de ouderkamer, u draagt daar zelf de verantwoording voor. 
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• Verder kunt u eten/drinken kopen in het restaurant (ma t/m vrij 9.30 - 15 uur), of 
de koffiecorner (ma t/m vrij: 8.00 - 20.00 uur; weekend, feestdagen 11.30 - 20.00 
uur) in de centrale hal. Breng het servies daarvan a.u.b. retour. U kunt ook een 
maaltijdkaart kopen  bij de receptie in de centrale hal. U kunt dan eten op de kamer 
van uw kind. Dinerkaart: €6.50, lunchkaart €3 (alleen met pin betalen). Daarna 
volgt u de instructies op het kaartje.

• Wij verzoeken u minimaal 1 meter afstand te houden van medische apparatuur als u 
uw mobiele telefoon of tablet wilt gebruiken. Gebruik uw mobiele telefoon zo min 
mogelijk in verband met de rust voor uw kind. U mag altijd bellen in de 
ouderkamer. 

• Er mag in het hele ziekenhuis niet worden gerookt. De rookruimte is buiten in de 
aangegeven rookzones. Wees ervan bewust dat rook in uw kleding gaat zitten en 
baby’s kunnen reageren op de lucht. Daardoor worden ze bijvoorbeeld onrustig of 
gaan hoesten.

• Er is een gratis WiFi netwerk in het hele ziekenhuis. Vraag naar het 
instructiekaartje. 

• U kunt gebruik maken van de TV. Alle informatie staat op het TV scherm. Gebruik 
hiervoor een koptelefoon in verband met de rust voor uw kind.

Parkeren
Wanneer u meerdere keren per week uw kind komt bezoeken, kunt u gebruik maken van 
een voordelige weekkaart voor het parkeren. Deze koopt u bij de automaat van Q-park.

Gezinsgerichte zorg
Wij werken op de afdeling volgens het principe van gezinsgerichte zorg. Het doel hiervan 
is u te ondersteunen en te helpen met datgene wat u zelf belangrijk vindt. Wij stellen u in 
staat uw eigen keuzes te maken en wij respecteren deze. Elk gezin is uniek en we kijken 
naar de behoeften van u en uw gezin. 

Uw aanwezigheid op de neonatologie
Op de afdeling neonatologie bevinden zich drie rooming-in kamers waar u kunt slapen. 
Zo kunt u eventueel 24 uur per dag bij uw baby zijn. 
Ook is het natuurlijk mogelijk om een gedeelte van de dag bij uw baby te zijn.

Er zijn verschillende vormen van rooming-in: 

Kraamvrouw:
Bent u kraamvrouw en ligt uw kind op afdeling neonatologie? Dan wordt in overleg met 
de verpleegkundigen van afdeling Verloskunde en Neonatologie bekeken of u bij uw kind 
op de kamer kunt verblijven. Dit is afhankelijk van de conditie van uw kind, van u zelf en 
van plek op de afdeling.
U valt dan onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Tot de achtste dag na de 
bevalling krijgt u kraamcontroles van de verpleegkundige van de afdeling verloskunde en 
de gynaecoloog.
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Uw baby valt onder de verantwoordelijkeid van de kinderarts en de 
neonatologieverpleegkundige.

Gezonde moeder tot dag 28:
Indien er geen medische indicatie voor u als kraamvrouw  meer is dan kunt u ervoor 
kiezen om opgenomen te blijven als “gezonde moeder” op de afdeling verloskunde of bij 
uw baby op de kamer. De kraamcontroles worden dan door de verloskundige en de 
verpleegkundige van de afdeling verloskunde gedaan tot achtste dag.
Wanneer u ingeschreven blijft staan als gezonde moeder  dan wordt dit vergoed door de 
verzekeraar, maar wel belast met het eigen risico. Eventueel kunt u navraag bij uw 
verzekeraar doen om onverwachtse kosten  te voorkomen.
Bij inschrijving als gezonde moeder worden alle maaltijden verstrekt en kunt u gebruik 
maken van alle faciliteiten. Het is mogelijk om overdag  de afdeling tijdelijk te verlaten. 
Graag vertrek en terugkomst vermelden aan verpleegkundige zodat dit in het sysyeem 
verwerkt kan worden.
Als u een nacht thuis gaat slapen dan wordt u uitgeschreven als gezonde moeder en kunt 
u alleen nog van rooming-in gebruik maken. 

Rooming-in:
Eén van beide ouders bepaalt zelf wanneer hij/zij blijft slapen. Hierbij krijgt u alleen het 
ontbijt aangeboden. U kunt wel tegen betaling maaltijden bestellen.

Rooming-in:  24 uurs zelfzorg voor ontslag 
Hierbij verblijft de ouder/verzorger met de baby éénmaal 24 uur in een kamer op de 
afdeling. Deze vorm van rooming-in is vooral bedoeld voor ouders die na het ontslag van 
hun baby geen recht (meer) hebben op kraamzorg. Dit verblijf is bedoeld als 
voorbereiding op het thuis verzorgen van uw baby na ontslag. U kunt vast wennen aan 
het zelfstandig verzorgen van uw baby. Verder ontdekt u dan gewoontes van uw baby 
zoals het huiluurtje en het dag- en nachtritme. U hoeft het echter nog niet helemaal 
alleen te doen. Er is nog steeds een deskundige in de buurt voor vragen of problemen. 
Deze rooming-in dag wordt kort voor het ontslag afgesproken. Wilt u van deze regeling 
gebruik maken, vraag dan de verpleegkundige om informatie.

Gang van zaken bij rooming-in 
Wilt u van één van deze regelingen gebruik maken? Lees dan de hierna volgende punten 
goed door en houdt u zich aan de afspraken. Zo kunnen wij het verblijf voor u en uw 
baby zo aangenaam mogelijk te maken. 
• Per nacht kan één ouder of verzorger blijven slapen. 
• U krijgt een bed naast dat van uw kind. 
• In de kamer moet voldoende werkruimte zijn rondom uw kind. Denk hieraan bij 

spullen die u meeneemt van thuis. 
• U kunt gebruik maken van de douche en het toilet op de kamer. 
• U krijgt een ontbijt van de afdeling als u blijft slapen. Voor de overige maaltijden 

zorgt u zelf. Bent u zelf opgenomen als  kraamvrouw of gezonde moeder tot de 28ste 
dag? Dan gelden de faciliteiten van het ziekenhuis en krijgt u alle maaltijden 
aangeboden. 
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• Materialen/hulpmiddelen voor het geven van borst- of flesvoeding en/of kolven 
worden gratis verstrekt. 

Verzorging van uw baby
Onze afdeling streeft er naar om u als ouder vanaf het begin, zoveel als mogelijk is, bij 
de zorg van uw kind te betrekken. 

Ook al kunt u net na opname weinig doen, aanraken, vasthouden en knuffelen kan 
meestal wel. Samen met de verpleegkundige bespreekt u of u een deel van de verzorging 
op u neemt. Dit is afhankelijk van uw conditie en de conditie van uw kind. Zodra de 
toestand van uw baby het toelaat, mag u zelf uw baby verzorgen; bijvoorbeeld 
verschonen, temperatuur opnemen, voeden of in bad doen. Als u dat wilt, kan een 
verpleegkundige u hierbij helpen. 

Ontwikkelingsgerichte zorg
Op elke kamer ligt het boek: Ontwikkelingsgerichte zorg Neonatologie. Hierin staat  veel 
informatie over de verzorging en begeleiding van uw baby. 

Huid op huid contact
Huid-op-huid contact met uw baby wordt sterk aangeraden vanwege de positieve effecten 
bij het op gang brengen van borstvoeding en het bevorderen van de moeder-kindbinding.  
Daarbij is het vrijhouden van de ademwegen van uw baby  essentieel. Daarom is het bij 
huid-op-huidcontact, vooral in de eerste uren na de bevalling, van groot belang dat u oog 
én aandacht heeft voor uw baby, zorgverleners zullen u op deze verantwoordelijkheid 
wijzen en daar ook toezicht op houden.

Wassen/baden
In overleg met de verpleegkundige spreekt u af wanneer uw kindje gewassen wordt of in 
bad gaat.Dit is mede afhankelijk van de conditie van uw kindje.   

Kleertjes 
Op de dag dat uw kindje in de wieg gaat, mag het eigen kleertjes aan. In overleg met de 
verpleegkundige mag u kindje in de couveuse eventueel een rompertje aan. Neemt u 
liever geen witte kleertjes mee. Het risico is te groot dat deze met de was van het 
ziekenhuis verdwijnen. 

Knuffels 
U mag voor uw kind een klein knuffeltje in de couveuse of wieg leggen. Deze moet 1 keer 
per week op 60°C. gewassen worden.

Geurdoekje 
Een pasgeboren baby is heel gevoelig voor luchtjes. Uit onderzoek blijkt dat baby’s kort 
na de geboorte hun moeder aan de geur herkennen. Daarom is het een idee een 
(zak)doekje dat u enige tijd bij u heeft gedragen, in de couveuse of wieg te leggen onder 
het hoofdje. Het doekje kunt u het beste elke 24 uur verwisselen. 
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Fopspeen
Als u borstvoeding geeft dan zijn wij terughoudend over het gebruik van fopspenen en zal 
dit in samenspraak met u eventueel aangeboden worden.

Op de afdeling zijn fopspenen aanwezig. Dit zijn wegwerpspenen die dagelijks vervangen 
moeten worden. U mag ook een eigen fopspeen meenemen. Alle spenen worden elke dag 
uitgekookt, net als eigen flessen en flessenspenen. 

Prematuren-speen
Er is een kleine fopspeen die speciaal bedoeld is voor prematuren waarvoor een gewone 
fopspeen nog te groot is. 
U kunt uw speentjes bestellen op onderstaande sites. 
www.neomaatje.nl
www.prematuursite.nl
Op de afdeling is ook een wegwerp variant van de prematuren-speen, vraag deze gerust 
aan de verpleegkundige. 

Filmen / fotograferen
U mag uw kindje vrijuit filmen of fotograferen. Het flitslicht liefst zo min mogelijk 
gebruiken.
Om privacy redenen is het niet toegestaan opnames te maken van medepatiënten, 
verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners. U mag ook geen beeld (foto/film) 
maken van een radiologie-foto.

Dagboekje 
Wij raden u aan om een dagboekje / schriftje bij te houden. Het kan voor u een 
hulpmiddel zijn om de hele situatie eens op een rijtje te zetten en vooral om later nog 
eens na te gaan wat er allemaal in zo’n korte tijd is gebeurd. Ook de verpleegkundigen 
kunnen regelmatig een stukje schrijven.

Onderzoeken
Als uw kind een onderzoek krijgt dan wordt u hier vooraf over ingelicht en krijgt u 
informatie wat het onderzoek inhoudt. U kunt in principe altijd bij een onderzoek 
aanwezig zijn. De uitslag van een onderzoek geeft de arts aan u door.

PKU/CHT 
Bij elke baby zal na minimaal 72 uur bloed worden afgenomen voor de landelijke 
screening PKU/CHT (zie www.rivm.nl). Het bloed wordt onderzocht op bepaalde 
stofwisselingsziekten. U krijgt nadien de envelop met nummer mee naar huis. 

http://www.neomaatje.nl/
http://www.prematuursite.nl/
http://www.rivm.nl/
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Signalering kindermishandeling/verwaarlozing
Volgens de landelijke richtlijnen screenen wij alle kinderen van 0-18 jaar op signalen van 
kindermishandeling/verwaarlozing. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Uitgestelde kraamzorg
Afhankelijk van uw verzekering is er na ontslag uit het ziekenhuis een mogelijkheid, 
gebruik te maken van uitgestelde kraamzorg als uw kind op afdeling neonatologie heeft 
gelegen. Vraag uw zorgverzekering of, en zo ja, hoeveel uren u mag inzetten. Op verzoek 
kan de arts voor uw verzekering dit verzoek medisch toelichten.

Wanneer u nog recht hebt op kraamzorg dan moet u zelf op de dag van ontslag het 
kraamcentrum bellen. De verloskundige wordt door de verpleegkundige van de 
kraamafdeling gebeld. 

Verblijft u niet op de kraamafdeling en was u voor de bevalling bij de verloskundige uit 
de thuispraktijk onder controle? Wilt u dan deze verloskundige telefonisch op de hoogte 
brengen van het ontslag van uw baby? 

U krijgt een brief mee voor u en voor de kraamhulp, deze wordt ook naar het 
consultatieburau gestuurd.

Ontslag en naar huis
De kinderarts bespreekt met u wanneer uw kind naar huis gaat. Op de dag van vertrek of 
de dag ervoor krijgt u van de arts of verpleegkundige informatie over voeding, 
behandeling en verzorging van uw baby. U krijgt ook de folder : ‘Uw baby mag naar 
huis’.

Door de secretaresse wordt er een afspraak gemaakt voor controle door de kinderarts op 
de polikliniek. De kinderarts schrijft uw huisarts een brief over de opname, het 
ziekteverloop en het ontslag van uw kind.
Indien uw kind tussen 0-4 jaar oud is dan ontvangt ook het consultatiebureau 
schriftelijke informatie over de opname.

Wij willen graag onze zorg blijven verbeteren, daarom vragen wij u om uw ervaringen te 
delen. 
Hoe doet u dat?
Ga naar de website: www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt 
inlogcode: kind-z

http://www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt
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Niet tevreden of klacht?
Wij vinden het belangrijk dat uw kind een goede behandeling en verzorging krijgt. Toch 
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Problemen kunt u het best bespreken met 
degene die uw kind behandelt en/of verzorgt. 
Worden de problemen niet naar uw tevredenheid opgelost? Dan kunt u terecht bij de 
medewerkers en klachtenfunctionaris van de Patiëntenservice in de centrale hal. 
Bij de receptie kunt u de folder 'Als u niet tevreden bent' krijgen. Of kijk op 
www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt.

Meer informatie
Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen /V.O.C.)
De Care4Neo bestaat uit ouders van couveusekinderen die geschoold zijn in het 
begeleiden en opvangen van andere ouders van couveusekinderen. Zij werken vanuit
ervaring met hun eigen couveusebaby. De vereniging is bereikbaar via:
info@care4neo.nl

www.care4neo.nl

Samenwerkende Borstvoedingsorganisaties (SBO)
NVL: De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

www.nvlborstvoeding.nl

Link om eens te bekijken op internet

www.vroeggeboorte.nl

www.opvoeden.nl

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel deze dan gerust! 
U kunt afdeling Neonatologie bereiken via:
• Tel: 0575 - 59 28 89
• Website: www.gelreziekenhuizen.nl/Kindergeneeskunde-Zutphen.html en 

www.gelreziekenhuizen.nl/Neonatologie-Zutphen.html 

Algemene informatie over de gang van zaken in Gelre ziekenhuizen vindt u op: 
www.gelreziekenhuizen.nl

http://www.gelreziekenhuizen.nl/uwmeningtelt
http://www.care4neo.nl/
http://www.nvlborstvoeding.nl/
http://www.vroeggeboorte.nl/
http://www.opvoeden.nl/
http://www.gelreziekenhuizen.nl/Kindergeneeskunde-Zutphen.html
http://www.gelreziekenhuizen.nl/Neonatologie-Zutphen.html
http://www.gelreziekenhuizen.nl/
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