Mogen wij u ook vragen om uw aandacht alleen tot UW BABY te
beperken en geen vragen te stellen over andere baby’s.
Wij vragen u eveneens beleefd om incubators, verwarmbedjes en
bedjes ter plaatse te laten staan en incubators niet zelf te bedienen.
Hiervoor onze dank bij voorbaat.
Om u de mogelijkheid te geven de verzorging van de baby aan te
leren wordt u als ouder betrokken bij de verzorging.
Praktisch betekent dit:
Flesvoeding geven als kindje in verwarmingsbed of bedje ligt
en sondevrij is, baby’s luier verversen.

Algemeen
Stedelijk Ziekenhuis
Campus Aalst
Merestraat 80, 9300 Aalst
Materniteit - Neonatale afdeling
Tel. 053/76.42.49

Het badje wordt u aangeleerd de laatste week van het verblijf
van uw baby in het ziekenhuis.
Het geven van borstvoeding wordt individueel bekeken.
Bij ontslag van uw baby zult u ingelicht worden over de verdere
verzorging, voeding, vitaminesupplementen en eventuele medicatie.
Verder kunnen dan ook afspraken geregeld worden voor de
navelverzorging.
Wij staan er voor dat het verblijf van uw kindje in optimale omstandigheden zal verlopen.
Wij danken u alvast voor uw vertrouwen.
Personeel neonatale afdeling.
Hoofdvroedvrouw: mevrouw Carla Van Flieberge.
Tel. Nr. Neonatale afdeling: 053/76.42.49.

Onthaalbrochure

Beste ouders,
Met volgende inlichtingen willen wij u een kort overzicht
geven over de werking van onze neonatale afdeling.
Samen heeft u zich in de afgelopen maanden voorbereid op dit
moment: “de komst van uw baby”.
Eindelijk is hij er, maar bijna onmiddellijk na de geboorte wordt uw
kind van u gescheiden en bij ons gebracht.
Dit gebeurt echter niet zomaar!
Het is van het grootste belang dat uw kindje zijn leven start in de
beste omstandigheden.
Soms vraagt dit een gespecialiseerde observatie en/of
behandeling.
Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan, waarvan de
voornaamste zijn:
vroegtijdige geboorte (prematuur)
te laag geboortegewicht (dysmatuur)
ademhalingsmoeilijkheden
hyperbilirubinemie (geelzucht) met fototherapie)
voedingsproblemen
observatie na sectio (keizersnede)
vermoeden van aangeboren misvorming
infecties
Over de reden waarom uw baby bij ons ligt zult u uitvoerig
ingelicht worden door de behandelende geneesheer.

Als ouder bent u steeds welkom.
Enkel de momenten van briefing, dit is bij de wisseling van de
ploegen, is onze deur een half uur gesloten.
We doen dit omdat we nogal klein behuisd zijn en het niet de
bedoeling is dat elke ouder alles te horen krijgt over de andere
baby’s.
Het andere bezoek is welkom van 14.30 u. tot 16.00 u. en van 18.00 u.
tot 20.00 u. (buiten de verzorgingsuren).
Max. 2 personen en vergezeld van een ouder.
Alvorens de afdeling binnen te komen, dient u in het sas volgende
richtlijnen in acht te nemen:
verwijder handjuwelen
de handen zorgvuldig wassen en ontsmetten
een overschort aan doen
Indien u verkouden bent, vraag dan een mondmasker.
Mogen wij U met aandrang vragen geen zieke bezoekers mee te
brengen om onnodige risico’s bij uw pasgeborene te vermijden.
Vb. mogelijke kinderziektes bij kinderen
zona bij oudere personen

