Kindergeneeskunde

Welkom op de
couveusesuite
Beste ouders van: ................................................................................................................

Uw kind is overgeplaatst van de Neonatale
Intensive Care Unit (NICU) naar de couveusesuite van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Dit is een hele overgang.
Alle medische en verpleegkundige gegevens zijn met uw kind meegekomen. Op
de nieuwe afdeling willen we graag weten
waar u en uw kind behoeften aan hebben.
Wij kunnen dan zo goed mogelijk met de
individuele zorg doorgaan. Daarom vragen we of u iets wilt schrijven over uw kind
en uzelf.
U mag alles opschrijven. Op uw eigen manier. Niets wat u schrijft is raar. Alles is
voor de verpleegkundigen en andere medewerkers die met u en uw kind te maken
hebben belangrijk.
Het is prettig als u uw verslag wilt afgeven aan de verpleegkundige. Dit kan ook
een kopie zijn. Uw verslag komt dan bij de verpleegkundige gegevens te liggen,
vlak bij het bed van uw kind. Hieronder geven we onderwerpen die kunnen helpen
bij het schrijven van uw verslag.
Het verblijf
Wat zijn uw ervaringen, hoe zijn de mogelijkheden voor u om bij uw kind aanwezig
te zijn, bent u in staat om iedere dag te komen en een tijd te blijven?

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Buidelen
Hoe vaak bent u gewend met uw kind te buidelen en hoe lang? Tilt u uw kind zelf uit
de couveuse of uit bed?
De verzorging van uw kind
Op welke manier vindt uw kind het prettigst om verzorgd te worden? Wat doet u zelfstandig, bij welke handelingen heeft u nog hulp nodig van de verpleegkundige? Gaat
uw kind in bad en hoe vindt uw kind dat? Zijn er speciale aandachtspunten voor het
voeding geven en andere bijzonderheden die belangrijk zijn om te weten?
Ondersteuning van uw kind
Welke ondersteuning heeft uw kind nodig in rust of tijdens de verzorging? U kunt dan
bijvoorbeeld denken aan ‘het nestje’ waarin uw kind ligt. Voert u de verzorging met
zijn tweeën uit? Gebruikt u knuffels als ondersteuning, is er een favoriete knuffel of
doek, gebruikt u een speen?Wat helpt uw kind bij vervelende handelingen?
Het gedrag van uw kind
Beschrijf het gedrag van uw kind zoals u het zelf ervaren heeft. Is uw kind veel wakker,
maakt uw kind al contact, op welke manier is te zien dat uw kind zich prettig voelt.
Hoe is te zien als uw kind zich niet comfortabel voelt of pijn heeft. Kan uw kind makkelijk in slaap vallen of moet u er bij blijven totdat uw kind in slaap valt?
Algemene onderwerpen
Beschrijf onderwerpen waarvan u vindt die de afdeling moet weten van uw kind en
uzelf en de eventuele broertjes en zusjes.
Wij wensen u en uw kind een goed verblijf op de couveusesuite toe. Weer een stapje
dichter bij huis.
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