Voedingen
U mag altijd aanwezig zijn en helpen met de
verzorgingen en voedingen. De voedingsuren zijn:
8 voedingen
07u30 – 10u30 – 13u30 – 16u30 – 19u30 – 22u30
– 01u30 - 04u30
7 voedingen
06u30 – 10u30 – 13u30 – 16u30 – 19u30 – 22u30
– 01u30
6 voedingen
06u30 – 10u30 – 13u30 – 16u30 – 20u00 – 24u00

Contactgegevens
De neonatale zorgeenheid is dag en nacht telefonisch bereikbaar.
Tel: 011 33 93 00
Vanaf uw kamer op de kraamafdeling: 393 00

vzw Jessa Ziekenhuis
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be
Versie Mei 2018- object-ID 230647

Bezoekregeling
Neonatale
zorgeenheid

Welkom
In naam van de kinderartsen en het verpleegkundig
team heten we u welkom op de neonatale zorgeenheid. In deze brochure vindt u enkel informatie over
de bezoekregeling. Informatie over de verzorging
van uw kindje en de neonatale zorgeenheid leest u
in de brochure ‘Ouderparticipatie’.

Bezoekregeling neonatologie
• Voor de ouders is er onbeperkt bezoek mogelijk.
• Grootouders, broertjes en zusjes mogen tijdens
de eerste 24u na de geboorte tussen 10u00 en
20u00 het kindje bezoeken samen met één of
beide ouders.

Voor het overige bezoek
• Broertjes en zusjes mogen onbeperkt op bezoek
komen indien ze ouder zijn dan 2 jaar.
• Andere bezoekers zijn welkom vanaf de leeftijd van 12 jaar. Er zijn dagelijks twee bezoekmomenten voorzien: tussen 15u00-16u00 of tussen 18u00-19u00.
• Het aantal bezoekers is onbeperkt. Wel is het zo
dat maximaal twee personen gelijktijdig het kindje
kunnen bezoeken. Zij zijn daarbij steeds vergezeld
door één of beide ouders.
• Om het bezoek rustig te laten verlopen, vragen wij
u om het wisselen van het bezoek buiten de afdeling te laten gebeuren onder begeleiding van de
ouders.
• Tijdens voedingsmomenten is enkel bezoek van
ouders, broertjes of zusjes mogelijk.

• Wij vragen u om:
-- uw kindje tijdens deze bezoekuren niet uit de
couveuse te halen,
-- uw aandacht enkel te richten op uw kindje,
-- uw bezoek zoveel mogelijk in stilte te laten verlopen om de rust van de kindjes niet te verstoren.

Hygiëne
Aangezien de kindjes op de afdeling erg vatbaar
zijn voor infecties spreekt het vanzelf dat een intense aandacht en zorg voor hygiëne zeer belangrijk is.
Daarom willen wij u vragen volgende regels in acht
te nemen:
• Bij het betreden van de afdeling vindt u een reeks
kastjes. Hier kan u uw jas en/of trui in opbergen
(het is erg warm op de afdeling). Hetzelfde geldt
ook voor uw sieraden en horloge. Neem de sleutel niet mee naar huis, maar laat hem op het kastje
steken bij het verlaten van de afdeling.
• Daarna kan u uw handen en onderarmen wassen
met zeep en drogen.
• Vervolgens ontsmet u uw handen en onderarmen
met Manugel®.
• Indien u onlangs nog in contact bent geweest met
een infectieziekte, dan overlegt u best eerst met de
verpleegkundige of arts of uw bezoek wel aangewezen is.
• Bij verkoudheid vragen wij u om een mondmasker
te dragen.
• GSM-gebruik op de afdeling is toegestaan. We vragen echter na elk gebruik van de GSM de handen
te ontsmetten.

