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Toezicht
Uw baby ligt in een couveuse of in een verwarmd bedje en is aan-

Knuffelmoment
Baby’s mogen, mits toestemming van de kinderarts, af en toe uit

gesloten op verschillende monitors. Het is mogelijk dat u af en

de couveuse om te knuffelen met mama of papa. Baby’s in het

toe een alarm hoort, laat u hierdoor niet afschrikken. Om onbe-

verwarmde bedje mogen bij elk voedingsmoment geknuffeld

voegde personen de toegang tot de afdeling te ontzeggen, zijn de

worden voor en na de voeding.

deuren steeds op slot.
Bezoekuren
Mama en papa zijn steeds welkom. Voor broertjes en zusjes

Praktisch
Indien mama naar huis is en de baby blijft op de dienst neonatologie, kunnen mama en papa gratis parkeren op de bezoekers-

ouder dan 2 jaar en grootouders geldt een bezoekregeling. Er is

parking. Na het bezoek aan de baby dient het parkeerkaartje ge-

telkens 1 bezoeker toegelaten samen met een ouder tussen

valideerd te worden door de vroedvrouw.

16.00 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur. Tijdens de

Bij ontslag van de mama dient de baby ingeschreven te worden

voeding is er geen bezoek toegelaten, dit om de rust van uw

aan het onthaal.

baby te verzekeren. Als uw kindje na uw vertrek naar huis nog
langer opgenomen blijft, mag u dag en nacht telefoneren om naar
de toestand van uw baby te informeren.

Ontslag
Heeft uw kindje geen zorgen meer nodig op neonatologie en/of
heeft het het gewenste gewicht bereikt, dan mag het naar huis.

Verzorging en voeding
U mag altijd meehelpen met de verzorging van uw baby.

Het ontslag wordt tijdig met u besproken en omvat:

De verzorgings- en voedingsuren zijn als volgt:

 medicatie die thuis nog gegeven moet worden

7.30 - 10.30 - 13.30 - 16.30 - 19.30 - 22.30 uur.

 soort voeding
 bijkomende onderzoeken
 afspraak met de kinderarts ter controle

Hygiëne
Vermits de kinderen op de afdeling erg vatbaar zijn voor infecties

 welke thuishulp mogelijk is

spreekt het voor zich dat intense aandacht en zorg voor hygiëne

 wiegendoodpreventie

 papieren die nog ingevuld moeten worden

erg belangrijk is. Daarom moet iedereen die de baby bezoekt een
schort dragen, de handen zorgvuldig wassen en ontsmetten en juwelen uitdoen. We vragen ook dat het bezoek de baby’s niet aanraakt of opneemt omwille van deze hygiënische voorzorgen.

Info
U kunt de afdeling neonatologie steeds bereiken op het nummer
011 69 98 48.

