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Care by parent kamer
Inleiding
Uw baby is opgenomen op de afdeling neonatologie
van ons ziekenhuis.
Uw kind mag nu bijna naar huis. Soms vinden
ouders het prettig om nog tijdens de opname, net
zoals thuis, een hele dag en nacht zelf voor hun kind
te zorgen.
Op deze manier kunt u zelfverzekerder en meer
ontspannen de datum van ontslag tegemoet gaan.
Het is prettig voor u als ouder om het dag- en
nachtritme van u kind te (leren) kennen, maar ook
al zijn/haar geluidjes gedurende dag en nacht en
niet te vergeten het eventuele huiluurtje.
Daarom is het initiatief genomen een kamer te
creëren, die ruimte biedt voor deze vorm van zorg
door de ouders. Dat is de care by parent kamer.
Samen op één kamer
Gedurende 24 uur verblijft u samen met uw kind op
de speciale care by parent kamer, dit is een kamer
voorzien van een bedbank, wiegje, toilet en douche.
Deze kamer maakt deel uit van de afdeling.
De verpleegkundige die normaliter voor uw kind
zorgt zal wel op de afdeling neonatologie zijn, maar
niet bij u op de kamer komen. Als u het nodig vindt
kunt u de verpleegkundige vragen om advies.
Alle afspraken met betrekking tot uw verblijf op de
care by parent kamer kunt u maken met de
verpleegkundige die voor uw kind zorgt.
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Mocht u gebruik willen maken van deze
mogelijkheid om 24 uur zelfstandig voor uw kind te
zorgen, dan zal dit in principe één à twee dagen voor
het geplande ontslag plaats kunnen vinden.

Even weg
Natuurlijk kunt u tussen de voedingen door wel een
poosje naar buiten voor bijvoorbeeld een
boodschap.
Maar laat ons dan wel even weten wanneer u bij uw
kind weggaat en hoelang u ongeveer wegblijft.
De maaltijden en koffie/thee
Als ouder wordt u in de gelegenheid gesteld gebruik
te maken van het personeelsrestaurant. U kunt
hiervoor de pas gebruiken die u bij de opname van
uw kind heeft ontvangen. Het restaurant is geopend
van 10.00 uur tot 15.00 uur (en in het weekend van
11.00 tot 15.00 uur).
U kunt zelf kiezen waar u uw eten nuttigt, in het
(personeels) restaurant of op uw kamer of in de
ouderkamer.
Wilt u liever uw eigen eten meenemen, dat kan ook.
Er is een koelkast op de kamer aanwezig. Thee
en/of koffie kunt u vragen aan de verpleegkundige.
Wat u verder nog moet weten…
Het is de bedoeling dat u de kamer tijdens uw
verblijf zelf schoonhoudt, op die manier heeft u iets
meer privacy. Linnengoed wordt door het
ziekenhuis verstrekt. De vuilniszak en de waszak
worden door de verpleegkundige opgeruimd.
De bezoekregels blijven hetzelfde zoals die gelden
voor de rest van de afdeling.
Nog wat tips
We raden u aan om naast persoonlijke spulletjes,
nachtkleding en toiletartikelen, ook iets mee te
nemen om uzelf bezig te houden, zoals tijdschriften
of een boek. De kamer is voorzien van een televisie,
maar niet van een telefoon. U kunt uw eigen
mobiele telefoon gebruiken.

Care by parent kamer

1-2

Tot slot
Wij hopen dat dit initiatief, van de care by parent
kamer, een positieve bijdrage zal leveren om echt
van uw kind te genieten en dat u samen met uw kind
in een ontspannen sfeer naar huis kunt gaan.
Vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft,
dan kunt u altijd de verpleegkundige aanspreken.
U kunt ook bellen, telefoon: (076) 595 27 13.
Het verpleegkundig team
Afdeling Neonatologie; unit 13
www.amphia.nl
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