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Welkom
Van harte welkom op zorgeenheid 205.
Wij heten u en uw kindje welkom en wensen u het allerbeste. Deze
brochure is bedoeld als kennismaking met onze afdeling.

De problemen, die deze opname meebrengt, zullen we samen zo goed
mogelijk oplossen.
In deze brochure wordt kort de dagelijkse gang van zaken overlopen.
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan de teamleden.
Met ons multidisciplinair team staan we steeds klaar om u met de beste
zorgen te omringen.
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Visie/doelstellingen
Ouderparticipatie
Ook al verblijft de baby niet bij u op de kamer, we betrekken u en uw
partner zoveel als mogelijk bij de verzorging van uw kindje.

Altijd welkom
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Algemene voorstelling
Medisch diensthoofd

 Dr. S. Van Molhem
Artsen






Dr. A. D’hont

Pediater

Dr. A. Pareyn

Pediater

Dr. S. Van Molhem Pediater
Dr. K. Willième

Pediater

Hoofdverpleegkundige

 Caroline Brouckmeersch
Contact

 059 41 60 20
Aantal bedden

 6 gewone bedjes
 2 verwarmde bedjes
 6 incubators
Bereikbaarheid

 Via route 202
Bezoekuren

 Voor de ouders is er 24u/24u bezoek en telefonisch contact
mogelijk.
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Het team
Dokters
Ons team bestaat uit pediaters die nauw in contact staan met de
gynaecologen om een optimale zorg te kunnen verlenen.

Vroedvrouwen en pediatrisch verpleegkundigen
Ons team bestaat uit een combinatie van vroedvrouwen en pediatrisch
verpleegkundigen.

Vroedvrouwen en pediatrisch verpleegkundigen
bijzondere beroepstitel en beroepsbekwaamheid in

met

de

 Pediatrie
 Lactatie
Referentieverpleegkundige

 Ziekenhuishygiëne
 Ergonomie
Psychologen
Het takenpakket van de psycholoog op neonatologie bestaat er
voornamelijk in om u te ondersteunen bij emotionele moeilijkheden. Dit
kan tijdens de zwangerschap zijn, ten tijde van de bevalling of postnataal.
De verwijzing naar de psycholoog gebeurt via de hoofdverpleegkundige
van de dienst en in samenspraak met u en de gynaecoloog.
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Daarnaast kunt u nog beroep doen op
Kinesitherapeut
De kinesist komt enkel op doktersvoorschrift op onze dienst langs.
Zij kan uw kindje

 stimuleren bij
 motorische retardatie
 niet of minder bewegen van een armpje of beentje (bv. na een rek
op de zenuwbaan )
 voorkeurshouding.

 ontspannen bij
 buikkrampen
 huilen.

 helpen bij:
 ademhaling door autogene drainage.

Sociale dienst
De sociaal verpleegkundige kan u een antwoord bieden op vlak van
wonen, financiële en juridische vragen. De sociale dienst helpt u ook met
administratieve problemen. Ze kan ook ingeschakeld worden bij behoefte
aan extra ondersteuning.

Dienst zingeving en levensbeschouwing
Indien u dit wenst, kan u beroep doen op iemand van de pastores. Vanuit
onze christelijke visie en met eerbied voor elke levensbeschouwing willen
wij op een professionele wijze zorg voor zingeving, spiritualiteit en
levensbeschouwing verlenen aan patiënten en hun naasten.
Als u graag een bezoek ontvangt van de pastor, zal deze met respect naar
uw verhaal luisteren. U kan de pastor7 bereiken via de verpleegkundigen.

Patiëntenpopulatie
Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk













Premature baby’s
Dysmature baby’s
Kreunende neonatus

Baby’s met hyperbilirubinemie
Baby’s met afwijkingen van het centraal zenuwstelsel
Heropname na verblijf op NICU
Voedingsproblemen
Chromosomale afwijkingen
Baby’s van diabetesmoeders
Baby’s van drugsverslaafde moeders
Sociale opnames.
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Overlegstructuren op ZE 205
Dienstniveau



Patiëntenoverdracht gebeurt drie keer per dag telkens bij het
begin van een andere shift.



Vier maal per jaar vindt er een dienstvergadering plaats.

Ziekenhuisniveau






Clustervergaderingen.
Vergadering hoofdverpleegkundigen.
Vergadering directie en diensthoofden.
Zorgadviesraad departement patiëntenzorg.

Met artsen



De arts komt dagelijks op de afdeling langs.

Multidisciplinair overleg



Tweemaandelijks overleg Moeder & Kind diensten: aanwezigheid
van de directie, hoofdarts, zorgmanager, medische diensthoofden gynaecologie en pediatrie en hoofdverpleegkundigen

Transmuraal overleg



Wordt indien nodig geregeld via de sociale dienst.
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Dagindeling
Een dag op onze afdeling
Dag en nacht worden alle baby’tjes gevolgd, verzorgd, onderzocht en
behandeld. Hiervoor is zowel medische als verpleegkundige permanentie
verzekerd.
‘s Morgens krijgen de baby’s hun badje.
Zodra uw baby in een bedje ligt, mogen eigen kleertjes meegebracht
worden en een body’tje voor als uw baby in de incubator ligt.
Afhankelijk van de toestand en de evolutie kan u, in samenspraak met de
verpleegkundige, een deel van de verzorging en de voeding zelf geven.
Controles en voeding worden volgens schema uitgevoerd. Voor de
voeding ziet dit er zo uit:



8 voedingen: 06.00u - 09.00u - 12.00u - 15.00u - 18.00u - 21.00u 24.00u - 03.00u



7 voedingen: 04.00u - 08.00u - 11.30u - 14.30u - 17.30u - 20.30u 24.00u



6 voedingen: op vraag van baby minimum 6 voedingen per 24 uur, in
dit geval spreekt u best af met de verpleegkundige.
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Belangrijk om te weten
Het eerste bezoek
Na het aanbellen komen wij u aan de deur verwelkomen. Daar
pasgeborenen, en zeker prematuren, gevoeliger zijn voor besmettingen,
vragen wij u te houden aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 grondig uw handen wassen of ontsmetten.
 uw jas op te bergen in de daartoe voorziene kast.
 bij een verkoudheid steeds een masker aandoen en zeker de verpleegkundigen waarschuwen. Bij koorts niet binnenkomen.

 Na deze voorbereiding komt u bij uw kindje. U ziet vaak veel draadjes
en leidingen en schrikt op door alarmen. De verpleegkundige zal
vertellen waartoe ze allemaal dienen. Deze kennismaking is een stap
die u moet nemen om echt in contact te komen met uw baby.

 Laat u er niet door storen en neem gerust de tijd om uw kindje aan te
spreken.

 U kunt zelf foto’s nemen van uw kindje .
 De nodige praktische regelingen rond voeding, bezoek, verzorging,
inlichtingen, skin-to-skin en knuffelmomenten kunnen met de
verpleegkundige gemaakt worden. U kunt ook een gesprek met de
dokter hebben over de toestand van uw baby en de eerste vooruitzichten.
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Bezoekregeling



Om broertjes, zusjes, grootouders, meter en peter, ... wat meer te
betrekken bij uw baby, kunnen zij ook op bezoek komen op de dienst
neonatale zorgen.



Dagelijks wordt er tussen 16.30u en 17.00u een bezoekmoment
voorzien waarop u als ouder bezoek mag meebrengen.



Het bezoek mag maximum 10 minuten duren. Er mag voor maximum
drie baby’s tegelijk bezoek aanwezig zijn. U kunt dagelijks bij de
verpleegkundige een afspraak maken voor een bezoek op onze
dienst.



Bij het bezoekmoment aan uw baby dient steeds één van de ouders
aanwezig te zijn. Om organisatorische redenen vragen wij u om
maximum twee bezoekers mee binnen te nemen. Tijdens het bezoek
vragen wij u om uw baby niet uit bed te halen of aan te raken. Dit
zorgt ervoor dat de rust van de baby’s niet verstoord wordt.



Pasgeborenen en zeker prematuren, zijn zeer gevoelig voor infecties.
Om deze redenen vragen wij u vriendelijk, om bij de minste twijfel
van een verkoudheid of andere ziekte (ook van broertjes of zusjes),
het bezoek uit te stellen.



Tijdens deze bezoeken, wordt er geen medische informatie gegeven
omtrent de toestand van uw kindje. Gelieve ook enkel aandacht te
hebben voor uw eigen kindje, zodat de privacy van de andere
kinderen en ouders wordt gewaarborgd. Door onvoorziene
omstandigheden op onze neonatale zorgeenheid kan het bezoekmoment eventueel worden afgelast.



WE VRAGEN MET AANDRANG ENKEL UW KIND TE BEZOEKEN: IEDER
HEEFT RECHT OP PRIVACY!



Familie en vrienden kijken toe vanuit de bezoekersgang. Ze kunnen
altijd vragen waar uw baby ligt.



Inlichtingen over de baby worden echter enkel aan de ouders
gegeven.
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De snuisterbox



Wie grotere broertjes of zusjes heeft, kan tijdens het verblijf de
snuisterbox lenen.



In deze box zit materiaal om het verblijf van de baby op de
neonatale zorgeenheid te verduidelijken.



Vraag de box gerust aan bij de verpleging. De box kan meegenomen
worden naar de kamer op de zorgeenheid materniteit
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Ontslag


Stilaan wordt naar ontslag toe gewerkt. Er wordt uitgebreid over de
toestand en de verwachtingen gesproken.




Ook na het ontslag blijven wij steeds bereikbaar.



Wij krijgen graag verder nieuws van u en uw baby!

Baby’s mogen op de dag van ontslag tussen 12.00u en 14.00u naar
huis. Een papier van verlenging van zwangerschapsverlof zal meegegeven worden.
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Beschikbare brochures
Er zijn nog tal van brochures ter beschikking op onze dienst. Mocht u
vragen hebben of extra informatie willen over een procedure, aarzel niet
de verpleegkundige te contacteren.
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Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40
Fax +32 (0)59 41 40 20
info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be

