ONTHAALFOLDER NEONATOLOGIE
Geachte heer, mevrouw,
Beste mama en papa,
Indien uw kindje wordt opgenomen op onze dienst neonatologie, geven wij u uitgebreide medische en
praktische informatie. Ook deze folder wordt de ouders ter beschikking gesteld. Mocht u na lectuur van
deze brochure vragen of onzekerheden hebben, aarzel dan zeker niet de verpleegkundigen of geneesheren
aan te spreken. Zij zullen u graag te woord staan.
Het neonatologie-team

1. De dienst neonatologie
“Neonatus” betekent “pasgeborene”. De dienst Neonatologie is een dienst voor te vroeg geboren kindjes
(prematuren) en pasgeboren kinderen met bijzondere (tijdelijke) problemen.
Een kind dat te vroeg geboren is, is niet altijd rijp genoeg om in een normale omgeving te leven. Het is extra
gevoelig voor infecties, het kan zijn lichaamstemperatuur moeilijk op peil houden en heeft soms wat hulp
nodig bij de ademhaling: extra zuurstof of uitzonderlijk zelfs kunstmatige beademing.
Maar ook een voldragen baby kan problemen hebben: ademhaling die niet goed start, problemen met de
voeding of andere moeilijkheden bij de aanpassing aan de nieuwe levenssituatie.
Dankzij de incubator (= “couveuse”) kunnen we de baby in een zo optimaal mogelijke omgeving verplegen.
In de gesloten incubator kunnen we de temperatuur precies op de behoefte van het kind afstellen en door
de glazen koepel de toestand van de baby nauwgezet volgen.

Baby in gesloten incubator (=couveuse)
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Er bestaan ook open incubators met verwarmde gelmatras en verwarmingslamp. Deze open incubators
noemen we ook “opnametafels”.

Baby in open incubator (= opnametafel)

2. De verzorging van uw kindje
Wanneer u bij uw kindje komt zal het u opvallen dat er veel apparatuur wordt gebruikt om de toestand van
uw baby (hartslag, ademhaling, bloeddruk,…) te bewaken.
Uw baby is door allerlei draadjes met deze apparatuur verbonden. We kunnen ons voorstellen dat u
daarvan even schrikt. Maak u echter niet ongerust wanneer tijdens uw bezoek één of meer toestellen een
signaal geven. De verpleegkundigen kennen deze signalen en weten hoe ze moeten handelen.
Bij vele kinderen zal het ook nodig zijn om via een ader vloeistoffen toe te dienen. Het kind heeft dan een
infuus. Voor zijn/haar bestwil moeten we dan soms één of twee handjes vastmaken.
Soms ziet een kindje een beetje geel en moet het onder een speciale lamp. Dit noemt men fototherapie.
Het kind heeft hiervan geen hinder. Het brilletje dient enkel om de ogen te beschermen tegen het felle
licht.

Baby onder lamp (fototherapie)
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3. Wat kan u voor uw kindje doen?
Kom uw baby vaak bezoeken. U mag het kind aanraken, strelen en er tegen praten. Hij/zij zal uw stem
herkennen. Zodra de toestand het toelaat is het mogelijk om uw kindje op de schoot te nemen en te
knuffelen. De verpleegkundige zal u hierbij helpen.
U mag als ouder uw kindje dag en nacht bezoeken. Om de besmettingskans voor de baby’s zo klein mogelijk
te houden, hebben we verschillende maatregelen genomen.
 Wanneer u de dienst betreedt, gelieve dan alle sieraden aan handen en armen af te nemen; ze zijn een
bron van infecties.
 Vervolgens dient u de handen goed te wassen met een ontsmettende zeep. Droog uw handen goed af
met een papieren zakdoek
 Tenslotte trekt u een overschort aan die aan de genaamtekende kapstok hangt. Propere schorten vindt
u onder de wastafel.
Indien u verkouden bent, vragen we u om een mondmasker te dragen. Bij ziekte of diarree is het misschien
beter uw bezoek even uit te stellen. Vraag raad aan de verpleegkundige.
Omdat we soms intensief met een kindje bezig zijn, kan het gebeuren dat u even moet wachten voor u bij
uw baby kan. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.
4. De voeding van uw kindje
Ook wanneer u te vroeg bevallen bent en uw kindje nog heel klein is, kan u borstvoeding geven. In het
begin dient u dan de melk af te kolven en mee te brengen naar de dienst voor in het flesje. Later, van zodra
het voor uw kindje mogelijk is, kan u het ook aan de borst aanleggen. We zullen u hierbij graag helpen! Het
AZ Sint-Blasius heeft ook een infofolder ‘Borstvoeding bij de premature baby’.
Bij flesvoeding mag u elke voeding zelf komen geven van zodra uw kindje voldoende goed kan drinken. De
voedingsuren overdag zijn: 8.30u, 11.30u, 14.30u, 17.30u, 20.30u.
Indien u van plan bent om te komen, gelieve ons dan te verwittigen.
Als voorbereiding op het ontslag zullen de verpleegkundigen u ook de verzorging en het badje van de baby
aanleren.
5. Wie werkt op onze dienst?
-

Dr I. Corthouts (kinderarts, diensthoofd neonatologie)
Dr B. Van Bosstraeten (kinderarts, diensthoofd pediatrie)
Dr P. Verlinde (kinderarts)
Verpleegkundigen gespecialiseerd in neonatologie.
Mevr. M-J Van Cauwenberg, hoofdverpleegkundige kraamafdeling, verloskwartier en neonatologie.

De kinderartsen werken samen volgens een beurtrolsysteem. Beslissingen omtrent ontslag worden
genomen door de door u gekozen kinderarts. Wenst u de kinderarts te spreken, dan meldt u dit aan de
verpleegkundige: zij zal voor u een afspraak maken.
Ouders kunnen op om het even welk ogenblik van de dag of de nacht met hun vragen terecht bij de
verpleegkundigen op tel. nr. 052 25 27 06. Vanop uw kamer op materniteit kan u bellen op nr. 27 06. Aarzel
niet om ons te bellen, ook niet ’s nachts!
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6. Bezoek
Natuurlijk is de hele familie benieuwd naar het nieuwkomertje. Gezien het infectiegevaar is enkel voor de
ouders het bezoek onbeperkt. Voor andere familieleden is bezoek enkel mogelijk onder volgende
voorwaarden:
- één grootouder met één ouder eenmaal per week
- één broer of zus van de baby met één ouder eenmaal per week
- kinderen moeten altijd een maskertje en een schort dragen
- grootouders dragen een schort
- familie met verkoudheid of diarree is niet toegelaten
- alle bezoekers moeten hun handen wassen en nadien ontsmetten
- tussen 15u30 en 16u30 of tussen 19u en 19u30
- vraag vooraf toestemming aan de aanwezige verpleegkundige
- een kort bezoek van maximum 10 minuten
- geen bezoek op de dag van de geboorte
- de baby wordt niet op de schoot gegeven
- geen bezoek tijdens de voeding
- geen bezoek tijdens de opname van een baby of bij acute problemen
- er wordt geen medische informatie gegeven aan familieleden
- heb enkel aandacht voor uw eigen kind of kleinkind
Wij danken u voor het naleven van deze regels.

7. Nuttige telefoonnummers
Algemeen nummer AZ Sint-Blasius
Dienst neonatologie
Verloskwartier
Kraamafdeling

052 25 20 11
052 25 27 06
052 25 27 31
052 25 22 80

U kan ons ook mailen:

zwanger@azsintblasius.be
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