KroelCARE
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar
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Uw kind is ziek, te vroeg geboren, krijgt een operatie of een andere
behandeling en is daarom opgenomen in het ziekenhuis.
Doordat uw kind opgenomen is verandert het leven van uw hele gezin. U
moet vrij nemen en zorgen voor opvang voor uw andere kinderen of
huisdieren. Als ouder(s) wilt u natuurlijk altijd zelf voor uw kind zorgen. U
denkt er niet aan deze zorg uit handen te geven. Maar soms ontstaat er
door de opname en de zorg voor uw andere kinderen of huisdieren wel
stress.
Wij zien dat ouders spanning kunnen ervaren bij het maken van de keus;
“kan ik wel mee naar de balletvoorstelling van mijn oudste dochter of ga ik
naar mijn zoon in het ziekenhuis?”
Ook zien wij dat het helpt als ouders uitgerust zijn om de zorg voor het
opgenomen kindje goed aan te kunnen.
Om u bij te staan tijdens de opname en om deze stress te voorkomen,
bieden wij u aan gebruik te maken van een KroelCARE vrijwilliger.
De KroelCARE vrijwilliger is net zoiets als een goede zorgzame oppas, die
wij vragen om bij uw kindje te zijn als u dit niet kunt. De KroelCARE geeft u
de mogelijkheid even andere zaken te regelen, een wandeling met uw
partner te maken, of om thuis even op adem te komen.
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De hulp van de KroelCARE wordt altijd in overleg met u besproken. De
verpleegkundige en arts houden de medisch/verpleegkundige zorg in de
gaten. De KroelCARE vrijwilligers hebben een cursus in veiligheid en
hygiëne regels gevolgd. Zij zijn er vooral om uw kindje te wiegen, kroelen of
te troosten. De KroelCARE vrijwilliger mag alleen in overleg met de ouder(s)
en verpleegkundige/ arts zorgtaken uitvoeren zoals het geven van een
flesje.
Tussen 08.00 uur en 20.00 kunnen wij de KroelCARE vrijwilligers inzetten
voor uw kindje. Aan een inzet zijn geen kosten aan verbonden. Hoe vaak
een KroelCARE vrijwilliger helpt bespreken wij met u en hangt af van de
reden waarom uw kindje opgenomen is. Natuurlijk moet het medisch veilig
zijn om een KroelCARE vrijwilliger te laten helpen.
Heeft u interesse in de hulp van een KroelCARE vrijwilliger vul dan het
toestemmingsformulier in op de achterzijde en geef dit af bij de
verpleegkundige.
De verpleegkundige zal voor u de beschikbaarheid nagaan en een
afspraak maken voor de hulp van de KroelCARE.
Heeft u nog vragen, laat dit ook weten aan de verpleegkundige dan kan
zij, de coördinator kinderzorg of de arts uw vragen beantwoorden.
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Gegevens kind / ouder verzorgers
Rotterdam, datum:
Kenmerk:        KroelCARE
Telefoon:        010-2975000
Betreft:            Toestemmingsverklaring voor inzet KroelCARE ten behoeven
van het waarborgen van het welzijn van kindje ..................................
Hierbij geeft mw./dhr.: ……………........................................
ouder/verzorger van ……………............................................toestemming aan
coördinator KZHG of behandelaar ……………..............................
van het Ikazia Ziekenhuis voor het inzetten van een KroelCARE vrijwilliger.
Het doel van deze inzet is waarborgen van het welzijn van [naam kind]
d.m.v. kroelen, dragen en wiegen op de arm of in een draagdoek bij
aanhoudende onrust door pijn en of ander ongemak, het indien nodig
geven van voeding d.m.v. fles en of vaste voeding, in overleg verzorgende
taken als luier verschonen, in badje doen. Naar onderzoeken mee lopen met
het kindje om het te troosten en veilig gevoel te geven.
De hulp van de KroelCARE geeft de mogelijkheid om ouder(s) te ontzorgen.
Alle zorgtaken worden per dag en moment afgestemd met behandelaar of
medisch pedagogisch zorgverleners en met instemming van ouders (of
gezinsvervangende instantie) uitgevoerd door de KroelCARE vrijwilliger
met instructie.
Deze toestemming is wenselijk in verband met het toestaan van de inzet
van hulpverlening
Handtekening ouder
...................................................................................................
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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