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De neonatale nazorg
Het is een ingrijpende gebeurtenis wanneer je pasgeboren kind opgenomen wordt in het
ziekenhuis. Alles is anders dan je je van te voren hebt voorgesteld en je moet de zorg voor je
kind voor een deel uit handen geven.

Naar huis …
En dan komt het moment dat u uw kind mee naar huis mag nemen. Heerlijk natuurlijk, maar
voor veel ouders ook heel erg spannend. Opeens sta je er alleen voor.
We vinden het belangrijk dat u ook thuis onze steun ervaart, zolang dat nodig is of prettig is.
In samenwerking met het Flevoziekenhuis willen we gemakkelijk bereikbaar zijn en een
vraagbaak voor ouders. Daarom nodigen we u graag uit voor de neonatale nazorg.
Als uw kind intensieve zorg heeft gekregen in een academisch ziekenhuis, dan vindt ook
daar soms controle plaats. Hiervoor krijgt u vanuit dat ziekenhuis een uitnodiging.

Deskundig en vertrouwd
Juist op momenten van zorg of twijfel is het belangrijk om je vragen te stellen of je
ongerustheid te uiten bij een deskundig én vertrouwd persoon. Iemand die weet hoe het
verloopt op de neonatale intensive care of afdeling neonatologie: de verpleegkundige
neonatale nazorg. Zij streeft er daarom naar al tijdens de opname kennis met u te maken.
U zult haar samen met de kinderarts-neonatoloog terug zien bij de neonatale nazorg.
Voor wie?
Wij zien tijdens de neonatale nazorg:
 Kinderen die geboren zijn bij een zwangerschapsduur van 34 weken of minder;
 Kinderen met een heel laag geboortegewicht en/of;
 Kinderen die erg ziek zijn geweest (dus onder andere de kinderen die op een neonatale
intensive care hebben gelegen).
We zien deze kinderen en hun ouders in de eerste twee levensjaren een aantal keren op het
spreekuur.
De controles bij De Kinderkliniek.
De eerste poliklinische controle is ongeveer 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis.
U wordt verwacht op De Kinderkliniek, Hospitaalweg 29 1315 RC Almere.
De Kinderkliniek is gevestigd tegenover het Flevoziekenhuis. De receptie is op de 2e
verdieping. Bezoekers kunnen parkeren op parkeerterrein Hennepveld. U spreekt dan een
kinderarts-neonatoloog en/of de verpleegkundige neonatale nazorg. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van De Kinderkliniek.
Ook is er bij deze afspraak een kinderfysiotherapeute aanwezig.
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Voorbereiding
Wij willen u vragen om bij de poliklinische controle een badcape/omslagdoek en het
‘Groeiboekje’ van het consultatiebureau mee te brengen.
Tijdens de controle kijken we samen met u naar de groei en ontwikkeling van uw kind.
We gaan verder met de zorg voor uw kind op een manier die op de ontwikkeling van uw kind
gericht is.

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u eerder vragen heeft over uw kind zijn wij telefonisch bereikbaar.
Wij zijn aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via:
 (036) 76 300 30. U kunt dan vragen naar de verpleegkundige neonatale nazorg.
Wij horen graag uw ervaringen met de neonatale nazorg. Zo kunnen we kwalitatief goede
zorg blijven verlenen aan couveusekinderen in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
A.P.G.F. Maingay-Visser en F.A.B.A. Schuerman, kinderartsen-neonatoloog
Myra Blokhuis, verpleegkundige neonatale nazorg
Joke Roukema en Jolande Schotman, kinderfysiotherapeuten Zorggroep Almere
Het Flevoziekenhuis is een samenwerkingspartner van De Kinderkliniek.
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