Patiënteninformatie

Jeugdgezondheidszorg na een verblijf op de afdeling
neonatologie
Uw kind en de Jeugdgezondheidszorg
De overgang van het ziekenhuis naar huis kan voor
u en uw baby een hele stap zijn. Amphia in Breda en
de jeugdgezondheidszorg West Brabant ( Careyn en
GGD West Brabant)
willen dit graag voor u zo soepel mogelijk laten
verlopen. Daarom hebben zij afge- sproken wat de
JGZ u en uw baby kan bieden.
In deze folder kunt u lezen hoe deze ondersteuning
in zijn werk gaat.

3809/0817

Wat kan de jeugdgezondheidszorg u en uw kind
bieden?
Alle ouders met een kind tussen 0-19 jaar kunnen
bij de Jeugdgezondheidszorg terecht. Bijvoorbeeld
met vragen over ontwikkeling, verzorging, voeding
en opvoeding. De JGZ biedt ouders van pré- en
dysma- tuur geboren kinderen en zieke
pasgeborenen extra ondersteuning. Daarover leest
u later meer.
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Enkele dagen nadat uw kind naar huis is gegaan,
neemt de jeugdverpleegkundige JGZ telefonisch
contact met u op of zij komt op huisbezoek. Zij
zal:
- met u bespreken hoe de thuiskomst is verlopen,
zowel voor u als uw kind;
- ingaan op uw vragen over bijvoorbeeld huilgedrag, voeding, dag- en nachtritme etcetera.
Bij thuiskomst
Als u daar behoefte aan heeft, komt
de jeugdverpleegkundige JGZ (nogmaals) langs.
Als u wilt, kunt u nog een volgende afspraak
maken.
Consultatiebureau
U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan het consultatiebureau. Naast de 'standaardbezoeken' kunt
u altijd vaker bij de praktijkverpleegkundige of
jeugdarts komen.

Hoe kan ik die extra ondersteuning krijgen?
Amphia geeft in principe de gegevens van uw kind
door aan Careyn of GGD West Brabant (afhankelijk
van waar u woont)
. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit
aangeven bij de verpleegkundige die voor uw baby
zorgt. Het ziekenhuis zal de gegevens dan niet
doorgeven.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met de
JGZ-medewerkers

Wat is precies die extra ondersteuning?
Vóór ontslag
De jeugdverpleegkundige JGZ neemt telefonisch
contact met u op. Zij kan bij u thuis komen voor
een kennismakingsgesprek. Dit kan nog voordat
uw kind uit het ziekenhuis komt. In dit gesprek
zal zij uitleggen wat u van de JGZ kunt verwachten. Ook kan zij uw vragen beanwoorden.

GGD West Brabant

https://www.careynjeugdengezin.nl/
8.30 - 17.00 uur
Telefoon: 088 - 123 99 26

Telefoon: 076 - 528 20 51
www.amphia.nl
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