Kind en jeugdzorg

Informatie baby-/couveusekamer
In deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken op
de baby-/couveusekamer. We proberen op de meest voorkomende
vragen een antwoord te geven. Mocht u nog andere vragen of
problemen hebben, hoe klein ook, leg ze gerust voor aan één van
de verpleegkundigen of artsen. Zij zullen u verder helpen. U kunt de
afdeling 24 uur per dag bellen om te informeren hoe het met uw kind
gaat.

Telefoonnummer kinderafdeling: (0344) – 67 46 71
De kinderafdeling (B5) bevindt zich op de vijfde etage van ons
ziekenhuis. De afdeling heeft drie units:
-- Baby/couveusekamers: voor pasgeborenen en baby’s van een
paar maanden oud.
-- Zalen: voor kinderen/jongeren tot 18 jaar
-- Boxen: voor kinderen/jongeren tot 18 jaar
Verder heeft de afdeling een dagbehandelingunit voor kinderen/
jongeren tot 18 jaar die voor kleine ingrepen of een onderzoek komen
en dezelfde dag weer naar huis gaan.
De deur die toegang geeft tot de afdeling, is gesloten. Toegang
verkrijgt u door middel van het pasje dat bij de deur hangt. De baby/
couveusekamers zijn voor ouders altijd toegankelijk. Wij vinden het
prettig als wij op de hoogte zijn van uw aanwezigheid bij uw kind.
Meldt u zich daarom even aan de balie wanneer u uw kind wilt
bezoeken.

Het verpleegkundig team
Ons team bestaat uit kinderverpleegkundigen die ervaring hebben
met het verplegen van zieke kinderen en verpleegkundigen in
opleiding. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door één
verpleegkundig coördinator en een unitmanager.
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Artsen
De kinderartsen van de afdeling zijn:
Mw. C.S. Barbian
Mw. A.J.I.W. Bergman
Mw. H.M.F. Bogaerts
Hr. K.E. Illy
Hr. A. Zlotkowski
De dienstdoende kinderarts komt elke dag visite lopen met de
verpleegkundige die voor uw kind zorgt en gaat dan ook bij uw
kind langs. Naast de kinderartsen zijn er op onze afdeling twee
co-assistenten. Zij zijn in opleiding voor arts. Er komen ook andere
specialisten langs op de kinderafdeling. De artsenvisite kan
plaatsvinden op een tijdstip dat u zelf niet aanwezig bent. Bent u wel
aanwezig, dan is er de gelegenheid om vragen te stellen en wordt u
door de arts geïnformeerd over uw kind.
Bent u niet aanwezig, maar wilt u meer weten over de situatie
van uw kind of wilt u bepaalde zaken rustig bespreken, maak dan
liever een afspraak met de arts via de verpleegkundige. Er wordt
alleen informatie verstrekt aan ouders/verzorgers. Naast artsen en
verpleegkundigen kunt u ook medewerkers tegenkomen van de
afdelingen: logopedie, maatschappelijk werk, fysiotherapie, diëtetiek,
pedagogisch medewerkers, schoonmakers, kinderpsychologie,
beddencentrale en voedingsassistenten.

De baby-/couveusekamer
Uw kind kan verpleegd worden in een wieg, een (open) couveuse of
een warmtebed. Er kunnen verschillende redenen zijn om uw kind op
de baby-/couveusekamer op te nemen. De meest voorkomende zijn:
-- te vroeg geboren (prematuur)
-- te laag geboortegewicht (dysmatuur)
-- voedingsproblemen ademhalingsproblemen
-- geel zien
-- voor behandeling van een ziekte of infectie (sepsis)
-- in verband met een aangeboren afwijking
-- voor observatie
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Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen observeren en/of behandelen
kunnen we gebruik maken van:
-- een couveuse
-- een monitor
-- zuurstof
-- beademing
-- een maagsonde
-- een infuus
-- een fototherapielamp
De couveuse is een afgesloten, doorzichtige en verwarmde ruimte
waarbinnen uw kind onder optimale condities kan worden verzorgd
en behandeld. Afhankelijk van het gewicht en de conditie van uw
kind, mag uw kind in de wieg of het warmtebed.
Sommige kinderen worden met de monitor bewaakt. Hiermee
kunnen we de hartactie, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het
bloed meten. De monitor is aangesloten op een piepersysteem en
de centrale monitor in het verpleegkundig kantoor en bij de balie. Zo
wordt de verpleegkundige ook gewaarschuwd als hij/zij niet op de
baby-/couveusekamer aanwezig is.
Sommige kinderen hebben ademhalingsproblemen. Dan kan er
extra zuurstof gegeven worden. Wanneer uw kind te zwak is, wordt
het ademen overgenomen door een beademingstoestel. Indien
noodzakelijk kan het zijn dat uw kind wordt overgeplaatst naar een
kinderziekenhuis met meer gespecialiseerde en intensievere zorg.
Kinderen die zelf nog niet of niet voldoende kunnen drinken, krijgen
een maagsonde. Dit is een slangetje dat via de neus of mond in de
maag terecht komt.
Een infuus kan nodig zijn als de voeding nog niet goed verdragen
wordt, als extra vochttoediening nodig is of als er medicijnen gegeven
moeten worden.
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Na de geboorte kan uw kind geel worden. We spreken dan over
een hoog bilirubinegehalte. Het kan zijn dat hiervoor fototherapie
noodzakelijk is. Uw kind ligt dan onder een lamp met een brilletje op.

Bezoektijden
U bent altijd welkom bij uw kind. Voor de rust van uw kind adviseren
wij dit te beperken tot de voedingstijden. De verpleegkundige zal u zo
snel mogelijk leren om uw kind zelf te verzorgen. Dit om de ouderkind band te versterken. Naast u, als ouders/verzorgers zijnde, mogen
er tijdens de voedingstijden ook andere mensen op bezoek komen:
broertjes/zusjes, opa’s/oma’s, vrienden/familie. Er mogen echter niet
meer dan twee personen tegelijk op bezoek komen, waarvan een
bezoeker een ouder of verzorger moet zijn. Tijdens het bezoek mag er
één keer gewisseld worden. Er mogen geen andere kinderen, buiten
broertjes en zusjes op bezoek komen bij uw kind. Op de eerste dag
van de geboorte mag er in overleg met de verpleegkundige meer
bezoek ontvangen worden.
Bij grote drukte of calamiteiten van medische aard, kan soms tijdelijk
het bezoek geweigerd worden. Houdt u bovendien rekening met de
rust en privacy van andere kinderen. Bezoek daarom alleen uw
eigen kind!
Het is niet de bedoeling dat de kinderen van het bezoek in de
speelkamer van de afdeling komen spelen. Deze is alleen bedoeld
voor de patiënten op de afdeling. Broertjes en zusjes mogen in
overleg met de pedagogisch medewerkster wel in de speelkamer
spelen.
Het gebruik van uw mobiele telefoon is niet toegestaan in de
baby-/couveusekamer omdat dit een storing kan geven op de
bewakingsapparatuur van de kinderen.
Het is voor de verpleegkundige altijd belangrijk om te weten, wanneer
u langs komt om voor uw kind te zorgen, dan wachten we op u. Op
de deuren van de baby-/couveusekamer hangen hiervoor formulieren.
Op deze formulieren staat de naam van uw kind en u kunt hierop
aangeven hoe laat u komt en of u komt wassen en/of voeden.
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Rooming-in
Wanneer uw kind opgenomen wordt op de kinderafdeling, bestaat
er voor u als ouder de mogelijkheid om in te roomen. Dit betekent
dat u 24 uur per dag bij uw kind kunt zijn. Kraamvrouwen worden
als patiënt opgenomen op de kinderafdeling bij uw kind, indien dit
voor de kraamvrouw medisch verantwoord is. Indien een opname
van u op de kraamafdeling medisch gezien de voorkeur geniet, zult
u opgenomen worden op de kraamafdeling en bekijken we hoe we u
zoveel mogelijk samen met uw kind kunnen laten zijn.
Als u als patiënt opgenomen bent, krijgt u volledige
maaltijdvoorziening. Indien u als ouder inroomt, krijgt u een ontbijt.
De overige maaltijden kunt u van thuis meenemen en hier opwarmen
of u kunt een maaltijd gebruiken in het personeelsrestaurant. Dit is in
de middag geopend van 11:30 – 13:30 en bevindt zich op de begane
grond naast het winkeltje.

Hygiëneregels
Het is van groot belang dat uw kind en andere kinderen niet ziek
worden door het bezoek. Hierom mag het bezoek niet:
-- verkouden zijn
-- ziek zijn
-- hoesten
-- een koortslip hebben
-- diarree hebben
-- recentelijk in aanraking zijn geweest met kinderziektes
Voor u de kamer binnen gaat:
-- Ringen en horloge af
-- Was en droog uw handen
-- Ontsmet uw handen met handdesinfectans (= de blauwe
vloeistof)
Wilt u de deuren steeds nauwkeurig sluiten i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.

Dagelijkse verzorging
We zullen u zo snel mogelijk volledig betrekken bij de verzorging van
uw kind. In het begin krijgt u alle hulp die nodig is.
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Geleidelijk aan gaat u uw kind meer zelfstandig verzorgen. U mag
borst- en/of flesvoeding geven, wassen, luiers verschonen,
temperaturen, kangoeroeen, etc. Alle controles of bijzonderheden
worden genoteerd op een daglijst die bij uw kind ligt. Als u besloten
heeft om borstvoeding te gaan geven, willen wij u daar graag zo veel
mogelijk behulpzaam bij zijn. Of uw kind aangelegd kan worden,
hangt af van de toestand waarin uw kind verkeert. De mogelijkheid tot
kolven is aanwezig.
U mag persoonlijke dingen meenemen om de couveuse of het bedje
wat gezelliger te maken zoals knuffeltjes, kaarten of een muziekdoosje.
Ook is het fijn als u voor uw kind kleertjes meeneemt. Bij voorkeur
geen witte kleding i.v.m. het zoekraken van kleding in de was.
Natuurlijk mag u ook video-opnamen en foto’s maken van uw kind.

Naar huis
De kinderarts beslist wanneer uw kind naar huis mag. Dit wordt van
dag tot dag bekeken en is onder meer afhankelijk van:
-- het gewicht: > 2000 gram
-- het drinken: ongeveer 7 x 60 ml. en 48 uur goed drinken
-- het aantal zwangerschapsweken: minimaal 36 weken
-- het zelf goed op temperatuur kunnen blijven
Nadat uw kind met ontslag gaat, krijgt u mogelijkerwijs een afspraak
mee voor een policontrole. U krijgt hiervoor dan een afsprakenkaart
mee. Ook krijgt u een brief mee voor de wijkverpleegkundige. De
wijkverpleegkundige komt in de week van het ontslag bij u thuis.

Enkele praktische adviezen voor thuis
Wanneer uw kind naar huis mag, ontvangt u van de verpleegkundige
een folder met daarin enkele praktische adviezen voor thuis. Eenmaal
thuis kunt u bij vragen of voor informatie altijd rechtstreeks bellen met
de kinderafdeling.

Rechten kind/ouders
Een folder over de rechten die u, als ouders, en uw kind hebben,
is te vinden in het folderrek op de afdeling. Hierin kunt u lezen
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welke rechten u heeft op het gebied van informatievoorziening en
de rechten wat betreft het toestemmingsvereiste bij minderjarigen.
Deze rechten zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Wet op de
Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Tot slot
Om optimale zorg te kunnen (blijven) bieden, horen wij graag uw
ervaringen met onze afdeling. Mocht u vragen of problemen hebben,
kunt u altijd een van de verpleegkundigen benaderen. Wanneer u
klachten/problemen niet met de verpleging kunt of wilt bespreken,
kunt u zich wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De
folder PVP is verkrijgbaar op de afdeling.
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