Rooming-in Verloskunde afdeling

Inleiding
Welkom in het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC). In deze folder leest u wat
rooming-in inhoudt. Rooming-in is mogelijk bij iedere vrouw die in het HJGC verblijft,
zowel in de zwangerschap, als tijdens de bevalling en in de kraamtijd.
In het HJGC streven wij het principe van Family Centered Maternity Care na. Dit betekent
gezinsgerichte zorg, dus zorg aan het volledige gezin. Hierbij hebben de (aanstaande)
moeder en partner een actieve en samenwerkende rol met de verpleegkundige en/of
de arts/verloskundige. Samen doen zij de zorg tijdens de zwangerschap, rondom
de bevalling en de verzorging van de baby.
Elke patiënte heeft een eigen kamer met toilet en douche. Er mag altijd 1 volwassene
blijven logeren. Dit wordt rooming-in genoemd. Meestal is dit de partner maar het kan
ook iemand anders uit de naaste omgeving zijn.
Degene die gebruik maakt van de rooming-in wordt zowel overdag als in de nacht actief
betrokken bij de voorlichting, de bevalling, de kraamzorg en de zorg voor baby en moeder.
Praktische zaken
Het is niet de bedoeling dat de partner de taak van de verpleegkundige over neemt.
In de kraamsuite hebben de ouders de gelegenheid hun baby zelf te verzorgen.
Dit bevordert het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de ouders. Het gaat om
het samen zorgen gericht op de wensen en behoeftes van de ouders.
Uw logé kan gebruik maken van beddengoed en handdoeken van het ziekenhuis.
Tevens kan hij / zij gebruik maken van de badkamer - met douche en toilet - op de kamer.
Uw logé moet voor eigen (nacht)kleding en toiletspullen zorgen. Ook wordt uw logé
verzocht ’s nachts kleding en/of een badjas te dragen. Van uw logé wordt verwacht dat
hij/zij vóór 8:00uur de slaapbank weer netjes opruimt.
Omdat de verpleegkundige een veilige werkomgeving moet hebben wordt aan
u en uw logé gevraagd losse spullen zoveel mogelijk in de kasten op te bergen
en de doucheruimte na gebruik netjes achter te laten.
Uw logé krijgt een ontbijt op uw kamer. Voor de overige maaltijden moet uw logé zelf
zorgen. Er is een keukentje waar meegebrachte etenswaren bewaard en opgewarmd
kunnen worden. Hier is ook koffie en thee ( ook voor overige bezoekers) te krijgen.
Uw logé kan ook een brood- of warme maaltijd bestellen. Uw logé kan hiervoor vouchers
kopen bij de espressobar in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). De espressobar is van
maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 – 16.00 uur De tarieven zijn €3,- voor
een lunch en €6,- voor het avondeten. In het weekend kunt u bij de espressobar bij
de hoofdingang.
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Het bezoek moet zich aan de bezoektijden houden. De bezoektijden zijn van
11.00 – 13.00 uur en van 16.00-20.00 uur. Tijdens het rustuur moet uw loge zoveel mogelijk
op de kamer blijven. Dit in verband met de nodige rust van de mede patiënten en overige
processen op de afdeling.
De verpleegkundige / arts kan indien de ( verpleegkundige ) zorg dit vraagt,
het bezoek vragen op de gang te wachten.
Op de kraamsuite is het verboden te roken en alcohol te gebruiken.
In de Kraam-neo suite gelden aparte afspraken, zie hiervoor het inlegvel.
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