Wie werken er op de afdeling
Neonatologie?
Kinderartsen
Op de Neonatologie werken kinderartsen. Zij zijn speciaal opgeleid in de medische zorg voor zieke en te
vroeg geboren baby’s.

Arts-assistenten
De kinderartsen worden tijdens hun werk op de afdeling geholpen door arts-assistenten.

Kinder- en neonatologie verpleegkundigen
De verpleegkundigen die op de afdeling werken zijn speciaal opgeleid voor de zorg en verpleging aan zieke
en te vroeg geboren baby’s.

Co-assistenten en leerling-verpleegkundigen
In het ziekenhuis kunt u ook te maken krijgen met artsen en verpleegkundigen in opleiding. Co-assistenten
zijn studenten geneeskunde, die in het ziekenhuis ervaring opdoen. Ook leerling-verpleegkundigen en
stagiaires kunnen op de afdeling werken. De verpleegkundigen in opleiding werken altijd onder begeleiding
van een afgestudeerde kinderverpleegkundige.

Kraamverpleegkundigen en kraamverzorgenden
Wij werken samen met de collega’s van de kraamafdeling. Als u zelf nog opgenomen bent als kraamvrouw,
komt de kraamverpleegkundige of kraamverzorgende regelmatig langs om ook u de zorg en begeleiding te
geven die nodig is.

Zorg- en voedingsassistenten
Deze collega’s helpen het verpleegkundig team met onder andere opruimen, schoonmaken en kamers
bijvullen. Daarnaast verzorgen ze uw maaltijden en drinken.

Lactatiekundigen
De lactatiekundigen zijn speciaal opgeleid om u te helpen bij de borstvoeding. Ze helpen om de voeding op
gang te brengen, bieden hulp bij het aanleggen van de baby en bij het kolven. Daarnaast zijn ze er om uw
vragen te beantwoorden en voeding gerelateerde problemen te voorkomen of samen met u aan te pakken.

Medisch Pedagogische Zorgverleners
De medisch pedagogisch zorgverleners werken standaard op de neonatologie afdeling en verlenen
(preventieve) pedagogische zorg aan de baby en het gezin tijdens de ziekenhuisopname. Zij zorgen voor een
kindvriendelijke omgeving, waarin ze u en uw baby zoveel mogelijk opgroeikansen en
opvoedingsvaardigheden bieden. Dit doen ze om ouders en baby een goede start te bieden, ondanks de
medische situatie.
Daarnaast bieden Medisch pedagogisch Zorgverleners informatie, begeleiding, coaching en een luisterend
oor aan ouders en/of verzorgers. Zij bieden nazorg en mogelijkheid om poliklinisch verder begeleid te
worden na ontslag.
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Logopedisten
Logopedisten helpen u als uw te vroeg geboren of zieke baby moeite heeft met drinken uit een flesje. Ze
kijken mee tijdens een voedingsmoment, bekijken de houding van uw baby, de drinktechniek en geven aan
de hand daarvan tips en adviezen aan u en de verpleegkundigen. Zo zorgen we er samen voor dat uw baby
op een goede en veilige manier leert drinken.

Fysiotherapeuten
Wanneer een baby voor de 32 weken zwangerschap geboren is, komt de fysiotherapeut langs om de
bewegingen, reflexen en de eerste ontwikkeling te bekijken, te volgen en u tips geven als dit nodig is. Ook na
het ontslag komt u nog regelmatig op de ontwikkelingspoli terug met uw baby.

Maatschappelijk werk
Maatschappelijk werkers kunnen u en uw partner op vele manieren helpen. Ze kunnen uw verhaal aanhoren
en u helpen te verwerken wat er allemaal gebeurt. Zij kunnen u ook helpen met praktische zaken op het
gebied van werk, huisvesting, financiën. Indien gewenst, brengen ze u in contact met instanties die u verder
kunnen helpen.

Geestelijke verzorger
Een opname kan veel emoties en vragen oproepen. Een vertrouwelijk gesprek met onze geestelijke
verzorger kan dan tot steun zijn. De medewerkers op de afdeling kunnen u hierover informeren. U kunt ook
gebruik maken van het Stiltecentrum. Dit bevindt zich op de 1e etage[WH1] .

Nidcap consulenten
Op de afdeling werken ook nidcap consulenten. Wat zij voor u en uw baby kunnen betekenen leest u in het
hoofdstuk ‘Nidcap’.
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