Rooming-in en
ouderparticipatie op de
Kinderafdeling

Allereerst willen wij u van harte welkom heten in HMC
Westeinde. U bevindt zich op afdeling C13B, de kinderafdeling. In
deze folder gaan we in op rooming-in en uw en ons aandeel in de
zorg voor uw kind gedurende de opname (ouderparticipatie).
De afdeling biedt u de mogelijkheid tot rooming-in. Dit wil zeggen de
mogelijkheid om te kunnen blijven slapen bij uw kind. Eén van beide
ouders/verzorgers kan blijven slapen, of een oudere broer of zus van boven
de 18 jaar. Het achterliggende idee van rooming-in is, dat wij vinden dat
ouders 24 uur per dag bij hun kind moeten kunnen zijn. Op deze manier
wordt geprobeerd het contact tussen ouder en kind zoveel mogelijk als
thuis te handhaven.
Tevens worden gevoelens van verdriet en angst bij uw kind vaak
minder door de aanwezigheid van u als ouder/verzorger. Op deze manier
bent u goed “ingewerkt” in de zorg voor uw kind, zodat het straks zonder
problemen weer mee naar huis kan.
Wij zullen u vragen welk deel van de zorg u graag zelf kan en wil doen.
Bijvoorbeeld het wassen en aankleden van uw kind en dergelijke. U
neemt zo deel aan de zorg voor uw kind in het ziekenhuis. Dit noemen
we ouderparticipatie. Hierbij wordt u ondersteund en aangevuld door
de verpleegkundige. Specifieke verpleeg-technische handelingen als
bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, infuus-therapie en dergelijke
blijven altijd de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige!

Opname
De opname van uw kind kan erg belastend voor u zijn, zeker als er thuis
nog meer kinderen zijn. Wij zijn ons daarvan bewust. Voel u dus nergens toe
verplicht en neem af en toe de rust voor uzelf!
U bent niet verplicht een hele dag aanwezig te zijn op de afdeling. Als u
even van de afdeling af wilt (bijvoorbeeld om naar huis te gaan) om wat
voor reden dan ook, dan neemt de verpleegkundige de zorg voor uw kind
zolang over.
We streven ernaar om steeds zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige bij
uw kind aanwezig te laten zijn, zodat u een vast aanspreekpunt hebt.

Afspraak
Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tijdens de opname, is er een
aantal afspraken en huisregels nodig. De verpleegkundige zal aan het begin
van de opname de volgende zaken met u bespreken en afspraken maken
over:
• dagritme en gewoonten van uw kind;
• speelgoed en andere eigen spullen van het kind (het is belangrijk dat
het kind iets van zichzelf bij zich heeft, bijvoorbeeld een knuffel, een
slaapdoekje, een kussen enz.);
• gebruik van douches en opstaan;
• maaltijden en drinken;
• rusttijden;
• informatieverstrekking;
• schoolwerk (indien van toepassing);
• afspraken over de zorg voor uw kind, “wie doet wat” (verpleegkundige of
ouder/verzorger) in de zorg rondom uw kind.
Wanneer er onduidelijkheden/meningsverschillen zijn gedurende
de opname, kunt u deze altijd bespreken met de verantwoordelijke
verpleegkundige. De verpleegkundige laat u aan het begin van de opname
zien waar zich de badkamer en het toilet bevinden. Ook laat ze u de globale
indeling van de afdeling zien. De afdeling zorgt ervoor dat u een bed/
matras krijgt om te slapen. Ook beddengoed als lakens en dekens en een
kussen krijgt u van de afdeling in bruikleen. U wordt verzocht om zoveel
mogelijk voor acht uur te douchen of te baden, in verband met de drukte
als de kinderen verzorgd worden. In principe wordt u door de nachtdienst
tussen 07.00 en 07.30 uur gewekt.

Eten en drinken
Op de afdeling krijgt u ’s ochtends een ontbijt en tegen lunchtijd een kopje
soep. Verder kunt u koffie/thee of limonade van ons krijgen.
Voor overige maaltijden (lunch en avondeten) moet u zelf te zorgen.
Bij Express-so in de centrale hal is van alles verkrijgbaar.
Express-so is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur en
zaterdag en zondag van 12.00 - 20.00 uur.

U kunt bij rooming-in gebruikmaken van een kortingsbon van 15%, die
u bij Express-so kunt inleveren. Vraag de verpleegkundige naar deze
kortingsbon.
De bon geldt alleen voor ouders en broer(-tjes) of zus(-jes).

Rustuur
Tussen 12.45 en 13.45 uur is er rustuur op de afdeling voor alle kinderen.
De kinderen blijven dan in hun kamer. Er is geen bezoek mogelijk tijdens dit
rustuur. U als ouder kan uiteraard blijven, en bijvoorbeeld een boek gaan
lezen om zelf ook wat tot rust te komen.
Het is noodzakelijk dat de verpleging ’s nachts een aantal keren naar uw
kind komt kijken, om bijvoorbeeld te temperaturen, medicijnen te geven of
gewoon te controleren of alles goed gaat. Dit zou u mogelijk kunnen storen
in uw slaap.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan op de kinderafdeling!

Informatie
Informatie over de medische behandeling van uw kind ontvangt u van
de behandelend arts. Informatie over de verpleegkundige zorg voor uw
kind ontvangt u van de verpleegkundige. Ook worden u en uw kind door
de verpleegkundige en evt. de pedagogisch medewerkster voorbereid
op onderzoeken of een operatie. Informatie over uw kind aan derden
(bijvoorbeeld familieleden) wordt via de contactpersoon (meestal de ouder/
verzorger) verstrekt en niet via de verpleging.
Wat is handig om mee te nemen als u kiest voor rooming-in:
• pyjama;
• toiletartikelen;
• schoenen of pantoffels;
• kleding;
• medicijnen van uzelf (indien van toepassing);
• een boek of iets anders dat u graag doet om de tijd door te brengen.

Tot slot
Wij hopen dat deze folder een en ander duidelijk heeft gemaakt over
rooming-in en ouderparticipatie. Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze
dan gerust aan de verpleegkundige.
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