Kraamzorg op de couveusesuite
of kinderafdeling

Gefeliciteerd met uw kind! Vaak verloopt een zwangerschap en bevalling voorspoedig.
Mocht uw kind na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan het zijn dat uw kind
opgenomen wordt op de couveuse-afdeling of kinderafdeling. Deze folder informeert u over
de kraamzorg op de couveuse-suite en/of kinderafdeling en de mogelijkheden om dan bij
uw kind te zijn.

Couveuse-suite
De couveuseafdeling heeft 15 couveuse-suites. Deze couveusesuites zijn bedoeld voor
kinderen die meteen na de geboorte meer zorg nodig hebben. Het pasgeboren kind ligt op
een eigen kamer waar alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Elke suite is geschikt voor
verschillende soorten zorg, of uw kind nu veel zorg (high-care), matige zorg (medium-care) of
minder zorg (low-care) nodig heeft. De betrokken zorgverleners komen naar u en uw kind toe.
Het vernieuwende voor de couveuse-suites is de gezinsgerichte zorg. Door het verblijf in een
eigen suite ontstaat meer rust en privacy voor u en uw kind. Dat komt ten goede aan de band
die ouder en kind opbouwen, de rustige voedingsmomenten en de ondersteuning bij
borstvoeding. Ook is het goed voor de individuele zorg die uw kind nodig heeft. Vooral de
binding tussen moeder en kind wordt maximaal gestimuleerd.
Ouders/verzorgers kunnen dag en nacht bij hun kind blijven. Eén van de ouders/verzorgers
heeft de gelegenheid om te overnachten.
Om het gezin heen bewegen zich de zorgverleners, die naar de suite toekomen zodra
onderzoek, behandeling of verpleging nodig is. De verwachting is dan ook dat door deze vorm
van zorg uw kind zo min mogelijk stress ervaart.

Kraamzorg op de couveuse-suite of kinderafdeling
Als uw kind op de couveuse-suite of kinderafdeling verblijft, kan CWZ eerstelijns kraamzorg
bieden aan de kraamvrouw. Dit heeft CWZ afgesproken met de ziektekostenverzekeraar.
CWZ is hiermee een van de eerste ziekenhuizen in Nederland. De kraamzorg wordt verleend
door de verpleegkundigen van de couveuse- of kinderafdeling. Doordat moeder en kind
zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgt worden, kan de zorg zo optimaal
mogelijk gegeven worden.
Als uw kind op de couveuse- of kinderafdeling opgenomen is en er is voor de moeder geen
medische reden om opgenomen te blijven dan wordt de moeder van afdeling verloskunde
ontslagen.
De moeder heeft dan de mogelijkheid om:
 Naar huis te gaan en vanuit huis haar kind op de couveuse- of kinderafdeling te bezoeken.
Moeder ontvangt dan thuis de kraamzorg van de kraamzorginstelling waar ze zich voor de
bevalling aangemeld heeft en de nazorg van de eigen verloskundige. Moeder moet dan
thuis gaan slapen. Er wordt dan geen aanspraak gemaakt op haar eigen risico.
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 Te verblijven op de couveuse- of kinderafdeling bij haar kind, hiervoor is geen medische
indicatie nodig. Er wordt van moeder verwacht dat zij dag en nacht verblijft op de afdeling
bij haar kind. Moeder en kind worden verzorgd door de verpleegkundige die voor uw kind
zorgt. Gedurende de kraamperiode komt er een verloskundige bij moeder langs. Als moeder
tijdens de kraamperiode hier gebruik van maakt wordt er echter wel aanspraak gemaakt op
haar eigen risico. Als haar eigen risico nog niet verbruikt is wordt dit aangesproken.
 Als moeder een keizersnede heeft gehad, verblijft zij de eerste dagen na de keizersnede nog
op de afdeling verloskunde. De 3e of 4e dag na de keizersnede wordt moeder ontslagen.
Moeder kan naar huis of opgenomen worden op A32. Als moeder tijdens de kraamperiode
hier gebruik van maakt wordt er echter wel aanspraak gemaakt op haar eigen risico.
Als haar eigen risico nog niet verbruikt is wordt dit aangesproken.
 Als moeder na het kraambed op de afdeling komt in- roomen dan wordt er geen aanspraak
gemaakt op haar eigen risico.

Controles
Afhankelijk van de manier waarop de moeder bevallen is, krijgt ze dagelijks een aantal
controles: het meten van de polsslag, temperatuur en eventueel bloeddruk, het controleren
van de baarmoederhoogte, wond en hechtingen, plassen en ontlasting. De verpleegkundige
houdt ook in de gaten hoe de moeder zich voelt en zorgt ervoor dat ze voldoende rust krijgt.

Verloskundige
Voor de duur dat de moeder verblijft bij haar kind op de couveuse- of kinderafdeling tijdens
de kraamperiode, komt er om de dag een verloskundige bij haar langs, uitgezonderd het
weekend. Dit is de verloskundige van de afdeling verloskunde van CWZ. Dus niet de eigen
verloskundige van de verloskundigenpraktijk. Na afloop van de kraamperiode schrijft de
verloskundige van CWZ een overdracht voor de eigen verloskundige en voor de huisarts.

Duur van de kraamzorg
In totaal krijgt de moeder gedurende 8 dagen kraamzorg. Gaat uw kind tijdens deze 8 dagen
met ontslag of beslist de moeder tijdens deze 8 dagen dat ze toch liever naar huis gaat en
daar de kraamzorg wilt ontvangen, dan berekent het kraamzorgcentrum hoeveel uren ze nog
tegoed heeft voor kraamzorg in de thuissituatie. Na deze 8 dagen kunnen ouders/verzorgers
gebruik blijven maken van rooming-in op de couveuse- of kinderafdeling.
Kraamzorg valt in Nederland onder de basisverzekering. Dit betekent dat elke verzekeraar de
voorgeschreven uren kraamzorg vergoedt. Per uur wordt er wel een eigen bijdrage gerekend,
die u als klant zelf moet betalen.
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Faciliteiten op de afdeling
Op de afdeling bieden wij een aantal faciliteiten aan ouders/ verzorgers van een opgenomen
kind en hanteren we een aantal regels:
Telefoon en/of televisie
 Bellen en sms-en is niet toegestaan, dit is wel mogelijk op de familiekamer.
 Gebruik altijd de vliegtuigmodus! Vanuit de vliegtuigmodus kan gebruik gemaakt worden
van Wifi netwerk “CWZ gasten”. Whatsappen is hierdoor mogelijk.
 Fotograferen is toegestaan.
 Uw laptop, tablet of telefoon mag niet op medische apparatuur gelegd worden.
 Houd rekening met extra prikkels voor u kind als het geluid aanstaat.
 Als u toch gebruik maakt van u telefoon (die niet in vliegtuigmodus staan) kan dit
ongewenst effect hebben op medische apparatuur van de kinderen op A32. CWZ is niet
aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
 Er is een televisie aanwezig in de familiekamer.
Maaltijden
Ouders/verzorgers kunnen gebruikmaken van maaltijden. Het gebruik van broodmaaltijden is
voor de ouders/verzorgers die verblijven op de couveuse-suite of kinderafdeling gratis.
Extra kosten zijn verbonden aan de warme maaltijd. Voor de moeder die nog kraamvrouw is,
is de maaltijd gratis. Als uw kind naar huis gaat, kunnen deze kosten betaald worden met de
pinautomaat op de afdeling verloskunde. De maaltijden mogen niet genuttigd worden op de
couveuse-suite maar zullen worden klaargezet op het tijdstip dat de moeder wenst in de
familiekamer. Op de kinderafdeling kan de maaltijd op de kamer van uw kind of in de
familiekamer genuttigd worden.

Opname
Mocht het nodig zijn dat uw kind wordt opgenomen op de couveuse-suite of kinderafdeling
dan ontvangt u op dat moment meer informatie over de betreffende afdeling. Er is meer
informatie beschikbaar via www.kindergeneeskunde.cwz.nl.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Couveuseafdeling (A32)
Telefoon (024) 365 77 30
Kinderafdeling (A24)
Telefoon (024) 365 79 50
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Website: www.kindergeneeskunde.cwz.nl

