Verplaatste kraamzorg
in Maasziekenhuis Pantein
Coöperatieve Verloskundige
Kring Boxmeer

Mocht jouw kindje na de bevalling extra zorg nodig hebben dan
kan het zijn dat jouw kindje opgenomen wordt op een couveusesuite of high-care couveusekamer op afdeling C4. Deze folder
informeert jou over verplaatste kraamzorg op de couveusesuite en de mogelijkheden om bij jouw kindje te verblijven.

Afdeling C4
De couveuseafdeling heeft 5 couveusesuites en een high-care kamer. Deze couveuse-suites zijn bedoeld voor
kinderen die meteen na de geboorte meer zorg nodig hebben. Jouw pasgeboren kindje ligt op een eigen kamer
waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. De betrokken zorgverleners komen naar jou en jouw kindje toe.
Het vernieuwende voor de couveusesuites is de gezinsgerichte zorg. Door het verblijf in een eigen suite
ontstaat meer rust en privacy voor jou en jouw kindje. Dat komt ten goede aan de band die ouders met hun
kindje opbouwen, de rustige voedingsmomenten en de ondersteuning bij borstvoeding. Ook is het goed voor de
individuele zorg die jouw kindje nodig heeft. Vooral de binding tussen moeder en kind wordt maximaal
gestimuleerd.
Een gezonde moeder heeft de mogelijkheid om na de bevalling:

op een couveusesuite bij haar kindje te verblijven. Na de bevalling wordt de moeder ontslagen, maar zij
kan dag en nacht bij haar kindje blijven en kraamzorg krijgen van haar eigen kraamzorgaanbieder; de
zogenaamde verplaatste kraamzorg. Ook krijgt ze de nazorg van de eigen verloskundige. Voor het verblijf
in het ziekenhuis worden kosten berekend; dit kan van invloed zijn op het eigen risico.

naar huis te gaan en vanuit huis haar kindje op de couveuseafdeling te bezoeken. Moeder ontvangt thuis de
kraamzorg van de kraamzorgaanbieder waar ze zich voor de bevalling aangemeld heeft en de nazorg van
de eigen verloskundige.
Verplaatste Kraamzorg op de couveusesuite
Als jouw kindje op de couveusesuite verblijft, krijgt de moeder kraamzorg van de kraamverzorgende van haar
eigen kraamzorgaanbieder.
De zorg voor jouw kindje wordt verleend door de verpleegkundigen van de afdeling kind; indien medisch
mogelijk zal de kraamverzorgende daarin ondersteuning verlenen.
Taken kraamverzorgende bij verplaatste kraamzorg
De kraamverzorgende voert haar taken uit met betrekking tot de verzorging en begeleiding van moeder zoals
in de thuissituatie, op basis van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Concreet betekent dit dat in elk
geval tot haar taken behoren:

de verzorging en controles van de kraamvrouw;

het geven van voorlichting en advies aan kraamvrouw en gezin;

begeleiden en ondersteunen bij borstvoeding, incl. kolven, uitkoken flesje en dergelijke;

emotionele ondersteuning kraamvrouw / gezin;

dagelijks overleg met de kinderafdeling met betrekking tot de afstemming van de zorg voor het kindje
(bijv. begeleiding bij badje, borstvoeding);

samenwerking met 1e lijnverloskundige: de verloskundige is eindverantwoordelijk voor het kraambed.
De huishoudelijke taken bij de verplaatste kraamzorg in de couveuse/kraamsuite zal de kraamverzorgende ook
op zich nemen.
Ook kan de kraamverzorgende in de thuissituatie van de klant (huishoudelijke) taken verrichten, zoals de zorg
voor de maaltijden, zorg voor andere kinderen, de was en overige huishoudelijke taken; er dient dan wel altijd
iemand in huis te zijn. De reistijd van ziekenhuis naar huis en vice versa is kraamzorgtijd.
Duur van de kraamzorg
Kraamzorg omvat meestal 8 dagen. Dit geldt ook voor een verplaatst kraambed. Gaat jouw kindje tijdens deze
8 dagen met ontslag of beslist de moeder tijdens deze 8 dagen dat ze toch liever naar huis gaat en daar de
kraamzorg wil ontvangen, dan bepaalt het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg hoeveel uren kraamzorg er
nog in de thuissituatie verleend kunnen worden. Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. Dit
betekent dat elke verzekeraar de voorgeschreven uren kraamzorg vergoedt. Per uur wordt er een eigen
bijdrage gerekend, die je als klant (vaak) zelf moet betalen.
Meenemen naar het ziekenhuis
Bij het verplaatste kraambed heb je voor jezelf de volgende zaken nodig:

Toiletartikelen, paracetamol, thermometer;

Kraampakket (kraamverband, alcohol, watten, gaasjes, enz.);

Kraamzorgplan van jouw kraamzorgaanbieder.
Wil je deze van huis meenemen?

Faciliteiten op de couveuse-afdeling
Op de afdeling bieden wij een aantal faciliteiten aan
ouders van een opgenomen kind en hanteren we een
aantal regels:
Telefoon / televisie/ internet
Je kunt gebruik maken van de bedside terminal,
waarvan kosten in rekening worden gebracht. Hierop is
internet, telefonie, televisie en radio aanwezig. Vaste
nummers kun je gratis bellen, echter buitenlandse
nummers en 06-nummers tegen betaling. Je mag jouw
GSM gebruiken, uitgezonderd op de high-carekamer.
Maaltijden
Moeder kan gebruik maken van gratis maaltijden tot 28 dagen na de bevalling. Voor de partner en andere
bezoekers zijn hieraan wel kosten verbonden. ’s Morgens en ’s middags komt de roomservice medewerker
langs met de broodbuffetwagen.
De maaltijden kun je afnemen tegen een kleine vergoeding; deze zijn op te vragen bij de roomservice
medewerker. De verstrekte maaltijden kun je bij de roomservice medewerker afrekenen met pin.
Ook is het mogelijk in het restaurant te eten tot 20.00 uur. Koffiepads en thee, beschuit met muisjespakketten
zijn te koop bij de roomservice medewerker tegen een vergoeding.
Linnengoed
De afdeling zorgt voor beddengoed, washandjes en handdoeken. Het is de bedoeling dat de kraamverzorgende
of ouders het bed en/of de slaapbank opmaakt en de bedbank ’s ochtends voor 9.00 uur weer opruimt.
Douche en toilet
De douche en toilet op de kamer kun je gebruiken.
Koelkast
Je mag gebruik maken van de koelkast. De bedoeling is dat jij en /of de kraamverzorgende deze tijdens jouw
rooming in verblijf schoon houdt. Ook kan de afgekolfde moedermelk 48 uur in deze koelkast bewaard worden.
Wanneer jij en jouw kindje met ontslag gaan, zou het prettig zijn wanneer je de koelkast helemaal leeg maakt.
Kolven
Je mag tijdens jouw verblijf gebruik maken van de kolf en een kolfset van het ziekenhuis.
Bezoek
Op de couveusesuite mag je bezoek ontvangen mits zij niet verkouden of recent in aanraking zijn geweest met
een besmettelijke ziekte. Eigen broertjes en zusjes mogen mee naar binnen mits zij niet ziek zijn. Ander
kinderbezoek niet. Tussen 13.00 en 15.00 uur liever geen bezoek in verband met een kort rustmoment op de
afdeling. Indien de ouders niet bij hun kindje aanwezig zijn, wordt er alleen bezoek toegelaten als de
verpleegkundige hiervan op de hoogte is.

Handhygiëne
Baby’s in een couveuse zijn vaak nog erg kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat je je houdt aan de volgende
regels. Deze regels gelden ook voor bezoekers.



Sieraden (ringen, horloges, armbanden) moet je af doen als je de couveusesuite bezoekt. De huid onder de
sieraden wordt namelijk vochtig door zweet. Daardoor kunnen op deze plekken bacteriën groeien.




Was jouw handen voordat je de suites en couveusekamer bezoekt.



Heb je een koortslip of ben je verkouden? Dan moet je een mondkapje dragen. Deze kun je vragen aan de
verpleegkundige.

Na het wassen kun je jouw handen desinfecteren op de kamer. De verpleegkundige legt uit hoe je dat moet
doen.

Netheid
Wij willen je vragen om de kamer netjes te houden en geen spullen op de grond te gooien. Vuil serviesgoed kan
je kwijt in de lounge aan de balie van de roomservice medewerkster.

Kinderarts
De kinderarts doet iedere dag visite om 9.00 uur met de verpleegkundige. Hierna lopen ze even bij je binnen.
Verloskundige
Voor de duur dat de moeder verblijft bij haar kindje op de couveuseafdeling tijdens de kraamperiode, komt de
eigen verloskundige langs. Zij is het aanspreekpunt voor de kraamverzorgende en moeder en
eindverantwoordelijk voor de verplaatste kraamzorg.
Als jij en je kindje naar huis mogen, informeer dan even de verloskundige.
Rooming-in
Na 8 – 10 dagen verplaatste kraamzorg wordt de moeder ontslagen en kan zij gebruik blijven maken van
rooming-in op de couveusesuite. De kraamvrouwcontroles vinden dan niet meer plaats. Tot de 28e dag na de
bevalling wordt er een vergoeding voor het verblijf van moeder gerekend; dit is een landelijke afspraak met de
zorgverzekeraar. De maaltijden voor moeder worden dan tot de 28e dag na de bevalling verstrekt vanuit het
ziekenhuis.
Participeren in de zorg
De verpleegkundige die voor jouw kindje zorgt, schrijft haar naam op het whiteboardje.
Zij zal met jouw en de kraamverzorgende de zorg bespreken wie wat doet zoals in badje, wegen,
temperaturen, evt. begeleiden bij borstvoeding.
Iedere dag wordt je kindje bloot gewogen.
Je mag je kindje gerust, wanneer het huilt of honger heeft, zelf uit het bedje of de couveuse halen.
De gegevens van jouw kindje worden genoteerd in het verpleegkundige dossier.

Overige kosten
De kraamvrouw ontvangt maaltijden en koffie/thee van het ziekenhuis; de partner en andere bezoekers dienen
dit zelf te bekostigen.
Voor het gebruik van telefoon, internet, TV en dergelijke worden door Maasziekenhuis Pantein kosten in
rekening gebracht.
Je hebt met jouw zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de te leveren kraamzorg. Deze afspraken gelden
ook voor de verplaatste kraamzorg. Bij twijfel hierover kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Meer informatie kun je vinden in het multimedia systeem.

Wij wensen jou en je kindje een prettig verblijf op onze afdeling toe!

Namens de medewerkers van afdeling B4 en C4,
de verloskundigen en de kraamzorgaanbieders.
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