Overplaatsing van neonatologie
High care naar Medium care
Uw kindje ligt op de unit Neonatologie High care. Binnenkort wordt uw kindje
overgeplaatst naar de unit Medium care. Dit is een hele verandering. In deze
folder vindt u meer informatie over wat dit voor u en uw kindje kan betekenen.
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De High care
De High care biedt acute opvang direct na de geboorte van een baby en
levert specifieke zorg aan de zieke pasgeborenen. Op de High care is altijd een
verpleegkundige aanwezig die ondersteunt in acute en/of specifieke zorg.
Ouders ervaren deze aanwezigheid vaak als prettig. Ouders kunnen direct om
hulp vragen en er is altijd iemand die op hun kindje let. De High care brengt
met zich mee dat er veel omgevingsgeluiden zijn van apparaten (bijvoorbeeld
monitoren, infuuspompen etc.). Ook kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) worden
geconfronteerd met de acute zorg die soms behoorlijk indrukwekkend kan zijn.
Uw kindje ligt nu op de High care en wordt binnenkort overgeplaatst naar de
Medium care. Dat betekent meestal dat uw kindje stabiel is en de specifieke
zorg van de High care niet meer nodig heeft. Het kan ook zijn dat uw kindje
nog wel veel zorg nodig heeft, maar dat de High care te onrustig is en/of niet
als prettig wordt ervaren door uw kindje. Een kamer op de Medium care kan
dan uitkomst bieden.

De overplaatsing
De arts bepaalt of en wanneer uw kindje naar de Medium care kan worden
overgeplaatst. Het moment van overplaatsing wordt in overleg met u bepaald.
U kunt dan de keuze maken of u bij de overplaatsing aanwezig bent. Het kan
gebeuren dat er acuut een plaats nodig is op de High care en dat we daardoor
uw kindje moeten overplaatsen zonder dat u erbij bent. Dit is een kwestie van
overmacht en wij hopen dan ook op uw begrip. Vaak bent u dan al wel op de
hoogte gebracht dat uw kindje in aanmerking komt voor een overplaatsing
naar de Medium Care.
Een verpleegkundige van de High care vertelt u het één en ander over
de Medium care en geeft een rondleiding over de afdeling. Er is dan ook
gelegenheid voor het stellen van vragen.
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De Medium care
Op de afdeling Medium care liggen de pasgeboren baby’s met z’n tweeën of
drieën op een kamer. De Medium care heeft éénpersoonskamers voor kinderen
die vanwege infecties of om andere redenen apart moeten liggen. Op de
Medium care liggen de kinderen meestal in een wieg. Ligt uw kindje nog in een
couveuse op de High care, dan kan dat ook op de Medium care.
De zorg op de Medium care is minder intensief dan op de High care. Voor
ouder(s)/ verzorger(s) kan dat even wennen zijn. Op de Medium care zijn de
verpleegkundigen niet continu op de kamers. Via een belsysteem kunnen zij
door u worden opgeroepen. Bij de verpleegkundige gaat er dan een pieper
over die zij continu bij zich draagt. Zolang de arts het nodig vindt, blijft uw
kind aan de monitor liggen. De monitor is aangesloten op het belsysteem.
Als het alarm afgaat, dan wordt de verpleegkundige direct opgepiept. De
monitor staat ook nog steeds doorgeschakeld naar de centrale monitor op
de High care. De verpleegkundige kunnen daar ook het alarm zien en indien
nodig reageren. In noodsituaties is er op iedere kamer een noodbel. Als u de
noodbel indrukt komt er direct een verpleegkundige naar u toe. Tijdens de
overplaatsing laten we u de noodbel zien.
Op de High care was u waarschijnlijk al gewend om uw kindje grotendeels
zelfstandig te verzorgen. Als u op de Medium care komt mag u direct
beginnen met het verzorgen en voeden van uw kindje. U hoeft niet op een
verpleegkundige te wachten. De verpleegkundige ziet dat u er bent en komt
naar u toe. Is dit niet het geval en heeft u hulp nodig, roep de verpleegkundige
dan op via het belsysteem. Het is de bedoeling dat u zo zelfstandig mogelijk
wordt in de zorg voor uw kindje, zodat u goed voorbereid bent als uw kindje
mee naar huis mag. Kinderen krijgen hier de kans om te leren drinken en te
groeien.
De Medium care heeft ongeveer dezelfde regels als de High care. De
verpleegkundige van de Medium care zal u hierover inlichten.

3

Op de Medium care kunnen ouder(s)/ verzorger(s) zich ook inschrijven voor het
spreekuur van de zaalarts. Het spreekuur wordt aan het einde van de middag
gehouden. De verpleegkundige van de Medium care vertelt u waar deze
inschrijflijst hangt.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan aan de
verpleegkundige die voor uw kindje zorgt.

Telefoonnummer

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
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T 088 - 005 8888
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Unit Neonatologie Medium care: 088-005 6966

