Uw verblijf op de
Amalia

Welkom

Op de Amalia-afdeling in HMC Bronovo werken we met
gezinsgerichte zorg. Hieronder verstaan wij zorg waarbij moeder
en partner een actieve rol hebben bij de verzorging van de
baby en u de ruimte geboden wordt om zoveel mogelijk zelf
keuzes te maken bij de verzorging. Dit biedt u meer vrijheid om
zelf invulling te geven aan de kraamperiode in het ziekenhuis.
Een ander voordeel is dat u en uw partner beter voorbereid
zijn op de verzorging van de baby in de thuissituatie. Met dit
huisreglement informeren wij u over de gang van zaken binnen
de kraamafdeling. Waar mogelijk komen wij graag tegemoet aan
uw wensen.
Gezinsgerichte zorg betekent in de praktijk dat:
• u samen met de verpleegkundige een dag- en eventueel een
nachtplanning maakt;
• de verpleegkundige ter ondersteuning aanwezig is voor moeder en kind;
• de verpleegkundige u gaat coachen zodat u de verzorging van uw baby
zelf kan doen;
• wij uw partner stimuleren om mee te helpen bij de verzorging van uw
baby.

Overnachten partner
Het is mogelijk dat uw partner blijft overnachten. Deze extra service kost
25 euro per nacht, inclusief ontbijt, lunch en warme maaltijd. Als u hiervan
gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan één van de medewerkers van
de afdeling. U krijgt dan een registratieformulier voor een automatische
incasso.
De stoel of bank op de kamer kan uitgeklapt worden en beddengoed
bevindt zich in de la onder de commode.

Voorwaarden
• U blijft gedurende de nacht op de afdeling aanwezig.
• Kinderen kunnen niet blijven slapen.
• We verwachten van u dat u om 07.30 uur opstaat en dat om 08.00 uur
alles weer netjes opgeruimd is.
• We verzoeken u om het bed weer zelf in te klappen en het beddengoed
op te vouwen.
• Het sanitair op de kamer kunt u gebruiken. Handdoeken en washandjes
kunt u na gebruik deponeren in de wasmand.
• Draag gepaste nachtkleding; pyjama en/of ochtendjas is verplicht.
• We verzoeken u om niet in uw nachtkleding over de afdeling te lopen.
• U zult ook ‘s nachts betrokken worden bij de verzorging van uw baby.

Bezoektijden
Bezoek is welkom van 10.00 - 19.30 uur. Wij willen u er wel op wijzen dat het
verstandig is om een rustmoment in acht te nemen tussen 13.00 - 15.00 uur.
Het bezoek mag niet storend zijn voor medepatiënten en personeel. Van
het bezoek wordt verwacht dat zij van het bezoekerstoilet op de gang
gebruikmaken.

Gebruik mobiele telefoon
Mobiel bellen is toegestaan op de afdeling. Zorg ervoor dat anderen geen
last van uw mobiel hebben en zet deze op trilstand.

Koelkastje
Het koelkastje op de kamer is voor vrij gebruik. Wij verzoeken u de
eventuele afgekolfde melk ook hierin te bewaren.

Lactatiekundige
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een lactatiekundige
aanwezig. Als u haar zou willen spreken, kunt u dit aangeven bij de
verpleegkundige.

Opbergen waardevolle eigendommen
We verzoeken u om geen waardevolle eigendommen mee te nemen. Kleine
kostbaarheden en een gepaste hoeveelheid geld kunt u opbergen in de
afsluitbare kast op uw kamer, tegen inworp van twee euro borg.

Bezoek aan de kinderafdeling
Bij een bezoek aan de kinderafdeling verzoeken we u om alle waardevolle
spullen in uw kast te doen en de sleutel mee nemen. Mobiele telefoons
mogen niet aanstaan op de couveuse kamer.
Wilt u uw kindje op de kinderafdeling kunnen zien via de webcam? Vraag de
verpleegkundige op de kinderafdeling om de juiste inlogcodes.
Wij wensen u een prettig verblijf toe!
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