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Waar?
De afdeling maakt deel uit van de materniteit en bevindt zich op het einde van de gang van de
hospitalisatie-afdeling. De afdeling is niet vrij toegankelijk, je moet er aanbellen.

Voor wie?
Alle pasgeborenen met een probleem waardoor het verblijf op de kamer bij hun mama onmogelijk
is:
 Vroeggeboorte (minder dan 38 weken zwangerschapsduur)
 Laag geboortegewicht (onder 2600 gram)
 Aangeboren afwijkingen
 Een infectie, die bij pasgeborenen snel veralgemeend en levensbedreigend kan worden
 Gevaren verbonden aan ziektes die mama in de zwangerschap doormaakte
 Gevaren verbonden aan medicatie of drugs door de moeder gebruikt
 Ademhalingsmoeilijkheden, die ook bij voldragen baby’s kunnen voorkomen
 …

Welke zorg?
Is afhankelijk van de aandoening.
 De incubator of couveuse zorgt voor een stabiele omgeving qua temperatuur, vochtigheid en
zuurstofconcentratie. Het is een barrière die het kind tegen infectie beschermt, en laat ook een
goede visuele bewaking van de baby toe die er naakt in verzorgd wordt.
 De monitor bewaakt de hartactiviteit, de ademhaling, de zuurstof in het bloed en zo nodig ook
de bloeddruk zodat problemen onmiddellijk herkend worden en er efficiënt wordt ingegrepen.
 Het infuus laat toe vocht, calorieën en waar nodig medicatie toe te dienen.
 De sondevoeding helpt kindjes te voeden die nog onvoldoende zuigen maar wel al de
vertering aankunnen.
 De fototherapielamp wordt ingezet als geelzucht optreedt. Dit komt bij premature kinderen
meer voor dan bij voldragen baby’s.
 De antibiotica bestrijden of voorkomen infecties. Zij worden bijna altijd via een infuus
toegediend.
 Beademing wordt bij ernstige ademnood en als enkel zuurstoftoediening niet volstaat
opgestart in het Jan Yperman Ziekenhuis maar mag hier niet verdergezet worden. Deze
patiëntjes worden overgebracht naar een NIC-afdeling (Neonatale Intensive Care) waar zowel
qua materiaal als personeel meer mogelijkheden zijn.

Bezoek
Is voor ouders onbeperkt. Zij krijgen toegang tot de afdeling met een badge. Omwille van de
hogere vatbaarheid van de premature en kleine baby’s vragen we een strikte handhygiëne en
moet u melden als u ziek bent. Andere bezoekers hebben toegang tot de bezoekersgang. Voor
grootouders, broers en zussen wordt afgesproken met het personeel van de afdeling.

Voorkomen
Is beter dan genezen. Draag daarom zorg voor de baby die u draagt. Laat u tijdens de
zwangerschap goed begeleiden en geef uw baby, tenzij het medisch niet anders kan, de
gelegenheid de volle zwangerschapsduur in uw moederschoot te groeien.
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