moeder en kind

Gezonde moeder of verblijf van ouder(s) bij
hun zieke baby
Uw zieke baby is opgenomen op de afdeling moeder en kind van ZGT. Om het
hechtingsproces te bevorderen willen wij ouder(s)/verzorger(s) stimuleren om bij hun
zieke baby te blijven.
Dat betekent dat u bij uw baby kunt
verblijven ook als u geen medische indicatie
heeft.
 Uw opname als gezonde moeder valt
onder de basisverzekering, u bent
verzekerd. Er wordt echter wel aanspraak
gemaakt op uw eigen risico.
 Wanneer u nog in de kraambed periode
(t/m dag 8) bent, wordt u opgenomen
als gezonde moeder, zie; Periode tijdens
het kraambed.
 Wanneer u na de kraambed periode (na
dag 8) met uw zieke baby mee komt of
hier verblijft, kunt u bij uw zieke baby
verblijven zie; Periode na het kraambed.
 Na dag 28 wordt u automatisch
uitgeschreven als gezonde moeder. U
hebt ook de keuze om al eerder na het
kraambed uitgeschreven te worden als
gezonde moeder.
 Via een webcam is het mogelijk om uw
baby te zien via de computer/smartphone
of tablet. Na opname stuurt de
verpleegkundige u een link op uw
mailadres.

Periode tijdens het kraambed

Gezonde moeder tijdens het kraambed
tot en met dag 8:
 U verblijft op één kamer met uw zieke
baby en u wordt tijdens de
kraambedperiode (8 dagen) ingeschreven
als gezonde moeder.
 Als gezonde moeder kunt u gebruik
maken van de faciliteiten op de afdeling.
 De maaltijden en koffie en thee worden
vanuit ZGT verstrekt.

 De dagelijkse kraambedcontroles worden
door een verpleegkundige of
kraamverzorgende gedaan.
 Uw partner kan ook op de kamer
verblijven. Uitleg over verblijf van
ouder(s) zie; Verblijf van ouders bij zieke
baby.
 De neonatologie verpleegkundige
verzorgt de opname van uw zieke baby
en zorgt samen met u en uw partner voor
uw zieke baby.
 De kinderarts is behandelend specialist
voor uw zieke baby. De verpleegkundige
of kraamverzorgende verzorgt uw
kraambed controles. Bij afwijkende
controles volgt overleg met uw eigen
eerstelijns verloskundige, zij is de
eindverantwoordelijke.
 De verpleegkundige en/of
kraamverzorgende kunnen ondersteuning
geven bij de zorg voor uw baby. Wij
streven er naar om zorg voor u en uw
zieke baby zoveel mogelijk door dezelfde
verpleegkundige en/of kraamverzorgende
plaats te laten vinden.
 Wij verzoeken u de kamer opgeruimd te
houden voor uw en onze veiligheid.
 U mag gebruik maken van sanitaire
voorzieningen en linnen.
 U bent verantwoordelijk voor het
ontvangen van bezoek. Zorg voor een
rustige omgeving met ook voldoende rust
voor u en uw zieke baby.
 Bloemen mogen op de kamer.
Voorwaarde is wel dat u zelf het water
elke dag ververst. Planten in aarde
mogen niet op de kamer.
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 Denk aan de veiligheid van uw
waardevolle spullen.
 U hebt de mogelijkheid om gebruik te
maken van het open wifi netwerk: ZGT
public.
 U stelt zich op de hoogte van de ZGT
huisregels.
 U mag gebruik maken van onze
familieruimte waar u:
o Kunt verblijven, ook met uw
bezoek.
o Uw eigen flessen en andere
materialen uit kunt koken.
o Eigen etenswaren (voorzien van
naam en datum) kunt u bewaren in
de koelkast.
 Materialen/hulpmiddelen voor het geven
van borst- of flesvoeding en/of kolven
worden gratis verstrekt.

hebt ook de keuze om al eerder na het
kraambed uitgeschreven te worden als
gezonde moeder.
 U en/of uw partner kunnen net als
voorheen op één kamer verblijven met
uw zieke baby.
 Het ontbijt, koffie en thee worden gratis
verstrekt. Tegen betaling kan een warme
maaltijd of broodmaaltijd worden besteld.
Hiervoor komt de gastvrouw bij u langs.
Ook kunt u gebruik maken van het ZGT
restaurant of maaltijden van huis mee
laten nemen.
 Op de afdeling is een pantry waar de hele
dag koffie en thee beschikbaar is.
 Materialen/hulpmiddelen voor het geven
van borst- of flesvoeding en/of kolven
dient u zelf aan te schaffen.

Periode na het kraambed

Stel ze gerust aan de verpleegkundige die
voor u zorgt.

Gezonde moeder na kraambed dag 9 t/m
dag 28
 U hebt de keuze om na het kraambed
ingeschreven te blijven als gezonde
moeder.
 U verblijft nog steeds op één kamer met
uw zieke baby, of u kiest er voor
uitgeschreven te worden. Bij uitschrijving
als gezonde moeder, wordt u rooming-in
ouder, zie; Verblijf van ouder(s) bij zieke
baby.
 De maaltijden, koffie en thee worden
gratis aan u verstrekt.
 Materialen/hulpmiddelen voor het geven
van borst- of flesvoeding en/of kolven
worden gratis verstrekt.
 Uw partner kan ook op de kamer
verblijven. Uitleg over verblijf van
ouder(s) zie; Verblijf van ouders bij zieke
baby.

Vragen

Afdeling moeder en kind
(neonatologie)

Ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 44 51.

Afdeling moeder en kind
(verloskunde)

Ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 42 38.

Verblijf van ouder(s) bij zieke baby

Op verzoek ouder(s) en moeder na
kraambed dag 9 en in ieder geval na dag
28
 Na dag 28 wordt u automatisch
uitgeschreven als gezonde moeder. U

februari ’19

2/2

