Informatiebrochure voor ouders

Omdat de patiëntjes op onze dienst erg klein en
kwetsbaar zijn, is goede hygiëne belangrijk om de
overdracht van kiemen te voorkomen. Daarom vragen
we u en de bezoekers om de volgende richtlijnen
strikt op te volgen:
• Zorg voor een goede handhygiëne:
- Draag geen ringen, gelnagels, armbanden,
een horloge of andere juwelen aan handen of
polsen.
- Was en ontsmet steeds uw handen
bij het binnenkomen van de afdeling
volgens de instructies bij de wasbak.
- Ontsmet steeds uw handen voordat u uw baby
aanraakt.
• Laat uw baby tijdens het bezoekmoment in het
bedje of de couveuse liggen. Op deze momenten
mogen enkel de ouders de baby aanraken.
• Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn niet toegelaten op de dienst, uitgezonderd broertjes of
zusjes. In de winter worden broertjes en zusjes
jonger dan zes jaar niet toegelaten omwille van
infectiegevaar.
• Draag een mond-neusmasker als u verkouden
bent, koorts hebt of zich ziek voelt.
• Eet niet en drink geen koffie of frisdrank bij uw
kindje. Water is wel toegelaten. U kan gekoeld
water nemen aan de drankfonteinen.

Nog vragen?
Hebt u nog vragen, spreek dan gerust een arts of verpleegkundige aan. Wij helpen u graag verder.
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Hygiëne

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Een veilige omgeving
voor uw baby
op de dienst intensieve neonatale zorg

Beste ouder,
Hoe kunt u samen met ons een veilige omgeving creëren
voor uw baby op de dienst intensieve neonatale zorg?
Lees de tips in deze folder over vallen, identificatie en
hygiëne en help ons veilige zorg te verlenen.
Ziet u een onveilige situatie of hebt u een suggestie?
Spreek dan gerust een arts of verpleegkundige aan.

Vallen
Met de volgende tips voorkomen we dat baby’s op de
dienst intensieve neonatale zorg zouden vallen.

Algemene tips

• Let op met snoeren, kabels of infuusleidingen.
• Als uw baby stabiel is, mag u hem of haar,
in overleg met de verpleegkundige, zelf
uit het bedje halen. Anders doet de verpleegkundige
dit samen met u.
• Zet de rem van stoelen en zetels met wielen op
wanneer u de baby op schoot neemt.
• Zorg voor een comfortabele houding voor u en
uw baby tijdens het kangoeroeën of knuffelen.
Vraag gerust een kussen of voetensteun aan een
verpleegkundige.
• Vraag tips of hulp aan een verpleegkundige wanneer
u zich onzeker voelt. Wij helpen u graag verder.
• Vraag tijdig hulp aan een verpleegkundige om uw
baby na het kangoeroeën/knuffelen terug in de
couveuse of het bedje te leggen.
• Sluit steeds de deurtjes van de couveuse of de wand
van het bedje.

Belangrijk
Vertel het steeds aan een arts of verpleegkundige als:
• U zich onwel/duizelig voelt.
• U zich vermoeid voelt.
• U verdovende medicatie gebruikt.
• U risico op flauwvallen of epilepsie hebt.
In deze gevallen houdt een verpleegkundige extra
toezicht wanneer u uw baby knuffelt of verzorgt.

Identificatie
Alle patiëntjes krijgen bij opname een identificatiearmbandje met hun naam, geboortedatum en
geslacht. De verpleegkundigen controleren dit armbandje regelmatig voor een veilige zorgverlening en
om vergissingen te voorkomen.
Waar vindt u deze identificatiebandjes?
• Als uw baby in een bedje ligt, zal het
identificatiearmbandje ter hoogte van
de pols of enkel zichtbaar worden
aangebracht.
• Als uw baby in een couveuse ligt,
draagt hij of zij geen identificatiearmbandje aan de pols of enkel, maar
wordt het bandje bevestigd aan de
buitenkant van de couveuse.
• Ook aan de opnametafel en het
bedje van uw baby hangt een
identificatiearmbandje.
• Het identificatiearmbandje moet altijd
zichtbaar zijn.
De naam van uw baby staat ook op de
monitor en in het patiëntendossier. Zijn de
gegevens niet juist of ontbreekt er iets? Meld dit dan
zeker aan de verpleegkundige.
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• We houden de afdeling overzichtelijk en ordelijk
door alles op de juiste plaats te bewaren.
• Er mogen geen obstakels zijn waarover men kan
struikelen.
• De vloer moet droog zijn om uitglijden
te voorkomen. Natte vloeren tijdens het
schoonmaken worden aangegeven met
een geel bordje.
• Merkt u obstakels op of is de vloer nat? Meld dit dan
aan een verpleegkundige.

Tips bij het kangoeroeën/knuffelen

• Laat uw baby nooit alleen op het
verzorgingskussen liggen.
• Bent u toch iets vergeten tijdens de
verzorging? Vraag dit dan even aan een
verpleegkundige.
• Is het nat rondom het badje? Vertel het dan aan de
verpleegkundige.
• Hou uw baby vast volgens de veilige handgreep
tijdens het baden. Dit leert u tijdens een demonstratiebadje.
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