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Inleiding
Het is voor u als ouder, een grote omschakeling om nu thuis voor
uw kind te gaan zorgen. De baby gaat straks een belangrijke plaats
innemen in uw gezin.
Doordat u in het ziekenhuis opgenomen geweest bent, kunt u niet
meer terugvallen op kraamhulp. Om zonder hulp van anderen
uw baby dag en nacht te verzorgen, zoals u dit ook straks thuis
gaat doen, bestaat er de mogelijkheid om van de 24-uurs zelfzorg
gebruik te maken. Dit kan voor u misschien een fijne ervaring zijn.
Hoe kunt u hiervan gebruik maken
U kunt aan de verpleegkundige van de neonatologie afdeling
laten weten of u van de mogelijkheid van 24-uurs zorg gebruik wilt
maken. Zij kan dan voor u een kamer reserveren van een dag/nacht
die u het beste schikt.
Wat houdt deze zorg in
Tijdens uw zorg voor de baby is het niet de bedoeling dat de
verpleegkundige zich met de gang van zaken bemoeit. U wast en
kleedt de baby zelf aan, maakt de voeding zelf klaar, geeft de fles
en een warme kruik. Ook gaat u af en toe eens weg, zoals u dit
thuis ook zult doen als u bijvoorbeeld een boodschap zult moeten
doen. Daarnaast zorgt u zelf voor de voeding voor de nacht.
Informatie
Natuurlijk wordt u eerst geïnformeerd over:
• de dag/nacht waarop u zelf voor uw baby gaat zorgen
• de ruimte die voor u en uw baby wordt gereserveerd
• de plaats waar u warme kruiken kunt vinden
• de keuken waar de voeding klaargemaakt kan worden en hoe
deze klaargemaakt moet worden.
Tot slot
Het is aan te raden om wat te lezen of handwerken mee te nemen
voor als de baby slaapt. Pen en papier zijn ook handig om vragen
die u tijdens deze zorg heeft, op te schrijven. Deze nemen wij dan,
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voordat uw kind naar huis gaat, met u door. Voor ‘s nachts moet
u een wekker meenemen, om zelf de voedingstijden te kunnen
regelen.
Bij vragen en problemen kunt u natuurlijk altijd terugvallen op een
verpleegkundige.
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