De voedings- en kolfkamer
Villa Familia van Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ons ziekenhuis hecht, als voedingsziekenhuis van Nederland, veel
waarde aan borstvoeding. Deze voeding is immers de beste voeding
voor uw kind en er zitten veel gezondheidsvoordelen aan voor u als
moeder en uw kind. Daarom bieden wij u als medewerker, patiënt of
bezoeker van ons ziekenhuis de mogelijkheid om uw baby te voeden
of borstvoeding af te kolven in een speciaal ingerichte kamer, Villa
Familia.
De kolfkamer is voorzien van:
een comfortabele stoel
kussen
voetenbankje
elektrisch kolfapparaat
een lijstje voor de foto van uw baby
een cd speler
tijdschriften

Sleutel
Om de sleutel van Villa Familia te krijgen, kunt u zich bij de teampost op de
kraamafdeling van ons ziekenhuis melden.
U registreert dan de tijd waarop u de sleutel ontvangt, uw naam en bij
teruggave weer de tijd.

Dag en nacht
U kunt dag en nacht gebruik maken van Villa Familia. Deze bevindt zich op
de gele vleugel, 3e verdieping (C3). Wanneer u de lift uitkomt gaat u naar
links door de klapdeuren. Villa Familia bevindt zich tegenover het keukentje
direct aan uw linkerhand. Er zijn twee plaatsen ingericht. De kamer is voor
zowel medewerkers als patiënten en bezoekers bedoeld. Op de deur van
Villa Familia hangt een bordje met vrij/bezet. Deze schuift u naar bezet
wanneer u binnen bent. Als de kamer bezet is dan kunt u informeren of de
tweede plek vrij is. Anders zult u even moeten wachten tot iemand de kamer
verlaat. U maakt gebruik van uw eigen kolfmateriaal of u gebruikt het
elektrische kolfapparaat. De instructie hangt bij het apparaat. Heeft u
onverwachts bij bezoek aan het ziekenhuis de kolffaciliteiten nodig? Dan zijn
er kolfsetjes en flesjes aanwezig. Informatie hierover kunt u krijgen bij de
verpleegpost op de kraamafdeling.

Bewaren van de moedermelk
De moedermelk moet gekoeld bewaard blijven. Hiervoor kunt u gebruik
maken van de koelkast in de bereidingsruimte op de kraamafdeling. U kunt
hier ook uw koelelementen in het vrieslaatje bewaren. Al uw materiaal moet
voorzien zijn van uw volledige naam en de naam van uw baby. De melk moet
voorzien zijn van een datum en de tijd waarop is gekolfd. Als u dit fijner vindt,
kunt u uw melk in een koelkast van uw eigen afdeling bewaren.

Verantwoordelijkheid
U heeft de verantwoordelijkheid om correct met de ruimte en het materiaal
om te gaan. Ruim de kamer na gebruik op en doe de gordijnen weer open,
zodat de kamer weer gereed is voor de volgende persoon die komt kolven.
Schuif bij het verlaten van de kamer het bordje op de deur weer op vrij. Ook
de zorg voor de sleutel van de kolfkamer ligt bij u.

Lactatiekundige hulp voor medewerkers en patiënten
Loopt u ergens tegenaan bij het kolven, bijvoorbeeld teveel of te weinig
kolfproductie, pijnlijke tepels of andere problemen, dan is het mogelijk om de
lactatiekundigen van Ziekenhuis Gelderse Vallei om hulp te vragen. Bent u
patiënt, dan kunt u een consult regelen via uw afdelingsverpleegkundige.
Medewerkers kunnen bellen naar 4763 of mailen naar
lactatiekundigen@zgv.nl

Wij wensen u een aangenaam voedings— of kolfmoment in ons ziekenhuis.

Verloskunde en kraamafdeling
Onze visie:

elk gezin heeft een eigen leefpatroon met specifieke wensen en
behoeften, dit maakt ieder gezin uniek.
wensen en behoeften, dit maakt ieder gezin uni
De leden van een gezin zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt rekening met uw wensen en
behoeften

De afdeling:

de afdeling verloskunde bestaat uit 7 ruime verloskamers en 2
high-care kamers. De kraamafdeling bestaat uit 13
éénpersoonskamers, 2-tweepersoonskamers en 2 gezinssuites.
Op de kraam- en verlosafdeling werken verschillende
zorgverleners: medisch specialisten, klinisch verloskundigen,
(gespecialiseerd) verpleegkundigen, lactatiekundigen,
kraamverzorgenden, afdelingsassistenten en secretaresses
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