CouveuseNazorgBureau

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Als een baby te vroeg geboren wordt, een te laag geboorte-gewicht
heeft of een bijzondere problematiek, kan dat een ingrijpende
gebeurtenis zijn. Opname in het ziekenhuis en een verblijf op de
afdeling neonatologie zorgen ervoor dat u als ouder met uw kind een
andere start doormaakt.
Kinderen die te vroeg of met een te laag gewicht geboren worden, moeten
vaak een inhaalslag maken. Het kan zijn dat hierdoor de ontwikkeling anders
verloopt dan normaal. Extra zorg, begeleiding en ondersteuning kan een
bijdrage leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

CouveuseNazorgBureau
In Ede bestaat het CouveuseNazorgBureau. In dit bureau werken
zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Icare Veluwe Zuid en Vitras
samen. Het bureau biedt specialistische zorg die nodig is om u en uw kind te
begeleiden. Uw kind krijgt op het Couveuse-NazorgBureau alle zorg die
normaal op het consultatiebureau plaats vindt, waaronder ook de
vaccinaties. U hoeft dus niet meer naar het consultatiebureau (al kunt u daar
altijd terecht voor vragen, het weeguurtje et cetera).

Behandelplan
Het CouveuseNazorgBureau biedt deze zorg op één plaats.
De verschillende zorgverleners stemmen hun kennis en vaardigheden op
elkaar af. Het is hierdoor mogelijk om in een vroeg stadium eventuele
problemen te signaleren en een samenhangend behandelplan op te stellen
en uit te voeren.

Voor wie?
Uw kind komt in aanmerking voor het CouveuseNazorgBureau als hij of zij
onder behandeling is van een kinderarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei,
omdat...
uw kind geboren is bij een zwangerschapsduur van minder dan 32
weken
uw kind een geboortegewicht heeft lager dan 1500 gram
uw kind een bijzondere problematiek heeft
Wanneer uw kind in aanmerking komt, bespreekt de kinderverpleegkundige
de mogelijkheden van het CouveuseNazorgBureau met u.

Wie werken er?
Op het CouveuseNazorgBureau werken zorgverleners van het ziekenhuis en
het consultatiebureau nauw met elkaar samen:

kinderarts
jeugdarts van het consultatiebureau
kinderverpleegkundige
kinderfysiotherapeute
jeugdverpleegkundige
logopedist
lactatiekundige (deskundige op het gebied van borstvoeding)

Overleg
Het team van het CouveuseNazorgBureau bespreekt na elk spreekuur alle
kinderen die zij zien. Zonodig stellen zij het behandelplan van uw kind bij.
Uiteraard wordt u daar (telefonisch) van op de hoogte gesteld.

Spreekuur
Het bureau houdt iedere twee weken spreekuur op vrijdagmiddag van 13.3016.00 uur. Uw kind krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan het bureau. De
afspraken met de verschillende zorgverleners sluiten zo goed mogelijk op
elkaar aan. En zonodig heeft u gelegenheid om tijdens het spreekuur met de
kinderverpleegkundige te spreken.

Jeugdverpleegkundige
Naast het CouveuseNazorgBureau heeft u contact met de
jeugdverpleegkundige. Zij neemt contact met u op wanneer uw kind nog in
het ziekenhuis ligt en maakt afspraken over de zorg die zij kan bieden. Dit
kunnen telefonische contacten zijn of huisbezoeken. Verschillende
onderwerpen kunnen aan de orde komen, zoals omgang met uw baby,
voeding, verzorging en opvoeding. Uiteraard in nauw overleg met het
CouveuseNazorgBureau.

Vragen en bereikbaarheid
U kunt altijd terecht bij Saskia Eimers & Tine van Ee, kinderverpleegkundigen. Zij zijn iedere twee weken op vrijdagmiddag bereikbaar op
de polikliniek kindergeneeskunde (0318) 43 50 80. Wilt u een afspraak
wijzigen? U kunt iedere werkdag contact opnemen met bovenstaand
nummer. Is uw kind ziek? Heeft het koorts of bijvoorbeeld waterpokken?
Neem dan contact op met de assistente voordat u het bureau bezoekt
(0318) 43 50 80. Dit in verband met besmettingsgevaar.
Ziekenhuis Gelderse Vallei, CouveuseNazorgBureau
Willy Brandtlaan 10, 6716 RP EDE, (0318) 43 50 80
couveusenazorgbureau@zgv.nl
Icare, Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Blankenstein 400 7943 PH Meppel
info@icare.nl

Stichting Vitras,
Postbus 1235,
3430 BE Nieuwegein,
www.vitras.nl
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