Inloopavonden Neonatologie

Inleiding
Als uw baby is opgenomen op de afdeling Neonatologie, ziet uw
kraamtijd er wellicht heel anders uit dan u had gedacht. Uw baby
ligt in de couveuse en u heeft veel zorgen. Ook heeft u te maken
met medisch technische zaken.
Dat alles kan vragen en reacties oproepen, waarover u wellicht
graag met anderen zou willen praten. Het is prettig om dat te
doen met mensen die begrijpen wat u voelt, omdat ze zelf ook
een baby in de couveuse (gehad) hebben. Een moeder zei het
heel typerend:
“Ik ben niet de enige. Door ervaringen te delen voel ik me
sterker.”
Daarom worden in het HagaZiekenhuis, locatie Juliana
Kinderziekenhuis inloopavonden georganiseerd, die wij u van
harte aanbevelen.
Er zijn gespreksavonden voor alle ouders van wie de baby op de
afdeling Neonatologie ligt. Indien de Nederlandse taal een
probleem voor u is, dan kunt u altijd een tolk meenemen.
Ook zijn er terugkom avonden voor die ouders die hun baby al
thuis hebben.

Inloopavonden
De inloopavonden zijn bedoeld voor ouders van wie de baby op
de afdeling Neonatologie is opgenomen. Ze worden
georganiseerd door de Vereniging Ouders van Couveusekinderen
(VOC) in samenwerking met de (nazorg)verpleegkundige van de
afdeling.
Op deze avonden kunt u kennis maken met de VOC. Deze
Vereniging heeft als doel de ouders van couveusekinderen te
steunen en te begeleiden tijdens het verblijf van hun baby in het
ziekenhuis en daarna.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de regiocoördinator:
Anouk Tak, telefoonnummer (070) 387 6548.
Tijdens de inloopavonden kunt u ervaringen uitwisselen over de
opnameperiode, zonder meteen op medische problemen in te
gaan.
Aan de orde komen onder andere:
- ervaringen tijdens de zwangerschap en de geboorte
- ervaringen tijdens de opname
- het contact met uw baby
- de situatie thuis, nu u zo vaak in het ziekenhuis bent
- verwachtingen over de situatie als uw baby thuiskomt
De avonden vinden plaats in het ziekenhuis op iedere
eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur.
U wordt om circa 19.25 uur opgehaald bij uw baby op de
afdeling. Heeft u interesse of vragen, dan kunt u zich wenden tot
een verpleegkundige van de afdeling. U kunt ook bellen met de
afdeling via telefoonnummer (070) 210 7219.

Terugkomavonden
De terugkomavonden zijn bedoeld als vervolg op de inloopavonden. Want ook als uw baby al thuis is, kan er behoefte zijn
aan het uitwisselen van ervaringen. De grootste zorgen zijn dan
misschien al voorbij, maar u moet ze nog wel verwerken. Juist
voor een betere verwerking van de zorgen kan het contact met
anderen, die in een soortgelijke situatie zitten, steun bieden.
Soms hebben baby’s ook thuis nog veel zorg nodig of dienen zich
problemen aan. Het is dan goed om te weten dat u niet de enige
bent.
“Omdat je je hart het best kunt luchten bij
ervaringsdeskundigen.”

Meer informatie
Voor de data en informatie over de terugkomavonden verwijzen
wij u naar de website: www.couveuseouders.nl
E-mailen kan ook: info@couveuseouders.nl
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