Als partner overnachten op
de kraamafdeling

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De moeder, haar baby en het gezin zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Daarom verblijven de moeder en haar baby, zoveel
mogelijk, in dezelfde ruimte (rooming-in). Dit is goed voor de binding
tussen de moeder, haar baby en het gezin.
Rooming-in is er ook voor partners. Wanneer het gezin dit wil wordt er
samen met de verpleegkundigen gezocht naar de mogelijkheid om de
partner bij moeder en baby te laten overnachten.
Wanneer de partner overnacht wordt van hem/haar participatie in de zorg
verwacht.
De moeder en haar overnachtende partner zorgen zoveel mogelijk zelf voor
hun baby en krijgen daarbij begeleiding van een verpleegkundige of
kraamverzorgende. Zo wordt er in het ziekenhuis al een belangrijke basis
gelegd voor een goede babyverzorging thuis.

Het blijven slapen
Op eenpersoonskamers is blijven slapen van de partner altijd mogelijk.
Wanneer de moeder en baby op een twee persoonskamer liggen wordt er
gekeken naar een mogelijkheid voor de partner om te blijven slapen.
Als u blijft slapen kunt u gebruik maken van de douche.
Hierbij geldt dat de moeders voorrang hebben dus stem dit even af met de
verpleegkundige. Wilt u rekening houden met gepaste nachtkleding?

De maaltijden
Vanaf 07.00 uur kunt u ontbijt bestellen. Uw keuze maakt u van de menukaart
van At Your Request en belt daarvoor 4401. Voor het ontbijt krijgt u van de
verpleging of zorgassistent een maaltijdbon.
De overige maaltijdbonnen koopt u bij de centrale receptie in de hal. Hier kunt
u kiezen tussen een standaard maaltijdbon voor lunch en diner of een
uitgebreide maaltijdbon. Vraag bij de receptie naar de voorwaarden en de
prijzen.
U overhandigt de bon aan de medewerker van At Your Request wanneer
deze de maaltijd bij u binnenbrengt.
Klinisch opgenomen patiënten hoeven geen maaltijdbon te overhandigen. De
maaltijden kunt u bestellen tussen 07.00 - 18.15 uur.

De koffie en thee
Iedere kamer is voorzien van een koelkastje, hier kunt u uw eigen eten en
drinken (voorzien van naam) inzetten. Op de verlosafdeling is een klein
keukentje waar u koffie/thee kunt pakken, op de kraamafdeling kunt u
koffie/thee halen bij de lounge, naast de pantry.

Het bezoek
De partner:
Is 24 uur per dag welkom (als partner ook blijft slapen).
Overig bezoek:
15.00 - 22.00 uur.
Wij wensen het hele gezin een fijne kraamtijd toe.

Verloskunde en kraamafdeling
Onze visie:

elk gezin heeft een eigen leefpatroon met specifieke wensen
en behoeften, dit maakt ieder gezin uniek. 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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