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Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds 
terecht bij ons team.

Telefoon: 056/ 62 32 70



 We vragen u om het bezoek in alle rust en  
 gestructureerd te laten verlopen. De bezoekers  
 volgen de hygiënische maatregelen en raken  
 de baby niet aan, dit in het kader van voorkomen  
 van infecties. Bezoekers brengen geen bloemen  
 mee en er wordt ook geen drank geserveerd. 
 Er wordt niet afgeweken van de bezoekregeling.

• Er wordt gestreefd naar maximale rust voor de  
 baby: extra prikkels dienen dan ook zo veel 
 mogelijk vermeden te worden: beperkt gebruik  
 van TV, radio, laptop, telefoon ... 

• Uw baby ligt gedurende het verblijf aan de 
 monitor, die enkel door de vroedvrouwen en 
 de artsen bediend wordt.

Beste ouders,
Van harte gelukgewenst met de geboorte van 
jullie baby. Jullie baby heeft momenteel wat extra 
zorgen nodig en dient opgenomen te worden op 
de afdeling neonatologie. 

In mei 2019 zijn we binnen het ziekenhuis een 
nieuw, uniek project gestart, namelijk de opening 
van de koalakamer. Deze kamer is ingericht annex 
de afdeling neonatologie en biedt de ouders de 
kans om hun te vroeg geboren baby, in couveuse 
of bedje, dag en nacht bij zich te hebben in een 
aangename, huiselijke sfeer, terwijl de neonato-
logische zorgen gegarandeerd blijven. Het team 
zal jullie begeleiden in jullie leerproces als ouder. 
Nauwe betrokkenheid in de zorg geeft zelfver-
trouwen, zodat jullie bij ontslag met een gerust 
hart jullie baby mee naar huis kunnen nemen. 

Om jullie verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, 
en ons de nodige ruimte te geven om kwaliteits-
volle zorgen te verlenen, is het belangrijk om 
duidelijke afspraken te maken. 

• De toewijzing van de kamer gebeurt steeds  
 in onderling overleg met de kinderarts en mits  
 duidelijke informatie naar jullie toe. Kindjes  
 met respiratoire problemen, met vermoeden  
 of bewezen infectie,… dienen opgenomen op de  
 neonatologie zelf

• Bezoekregeling: max 2 personen kunnen 
 gedurende een half uur op bezoek komen en  
 dit op vooraf afgesproken momenten 2x per  
 dag. Het bezoek gebeurt steeds in samenspraak  
 met de verantwoordelijke vroedvrouw. 
 Afspraken rond aanwezigheid van andere 
 kinderen binnen het gezin gebeuren in overleg  
 met de kinderarts.

Premature baby in 
de couveuse samen 
op een kamer met de 
ouders
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De couveuse, waarbij 
parameters zoals 

hartslag en zuurstof-
saturatie continu 

opgevolgd worden 
op een centraal 

scherm.

Een aangename 
huiselijke sfeer, 

terwijl de neonatologische 
zorgen gegarandeerd 

blijven.

• Gedurende de toegestane ligduur kan de 
 partner bijslapen; in geval van rooming-in kan  
 deze regeling niet toegepast worden.

In de hoop u met deze info van dienst te zijn, 
wensen we u het allerbeste toe. 

Wij garanderen u alvast maximale inzet tot 
professionele zorgverlening, waar u als ouder 
een heel belangrijke schakel bent. Stap voor stap 
zetten jullie op weg in de wetenschap dat jullie de 
belangrijkste verzorgers zijn. 

Veel succes.


