
Materniteit

Neonatologie



 01  Toezicht

Jouw baby ligt in een couveuse of in een 
verwarmd bedje en is aangesloten op 
 verschillende monitors. Het is mogelijk dat je 
af en toe een alarm hoort, laat je hierdoor niet 
afschrikken. Om onbevoegde personen de 
toegang tot de afdeling te ontzeggen, zijn de 
deuren steeds op slot.

 02  Codewoord

Wij geven enkel telefonische informatie 
 indien de persoon in kwestie het afgesproken 
 codewoord kan zeggen.

 03  Bezoek

Wegens de coronapandemie, is een aan-
gepaste bezoekregeling van kracht. Voor 
het  bezoek van de ouders aan neonatologie 
 worden afspraken op de afdeling gemaakt.



 04  Verzorging en voeding

Je mag altijd meehelpen met de verzorging van 
je baby. De verzorgings- en voedingsuren zijn 
als volgt:

07.30 uur - 10.30 uur - 13.30 uur -  
16.30 uur - 19.30 uur - 22.30 uur

 05  Hygiëne

Vermits de kinderen op de afdeling erg vatbaar 
zijn voor infecties spreekt het voor zich dat 
intense aandacht en zorg voor hygiëne erg 
belangrijk is. Daarom moet iedereen die de 
baby bezoekt de handen zorgvuldig wassen en 
ontsmetten en juwelen uitdoen.



 06  Knuffelmoment

Baby’s mogen, mits toestemming van de 
 pediater, af en toe uit de couveuse om te knuf-
felen met de ouders. Baby’s in het  verwarmde 
bedje mogen bij elk  voedingsmoment 
 geknuffeld worden voor en na de voeding.



 07  Ontslag

Heeft je kindje geen zorgen meer nodig op 
neonatologie en/of heeft hij het gewenste 
gewicht bereikt, dan mag je baby naar huis. 
Het ontslag wordt tijdig met je besproken en 
omvat:
• soort voeding; 

• medicatie die thuis nog gegeven moet 
worden; 

• bijkomende onderzoeken; 

• afspraak met de kinderarts ter controle; 

• welke thuishulp mogelijk is; 

• papieren die nog ingevuld moeten worden; 

• wiegendoodpreventie. 
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Vragen?

Heb je na het lezen van deze 
folder nog vragen, neem dan 
contact op met de dienst 
 neonatologie.

neonatologie 
tel.: 011 69 98 48


