Bezoek?
In de rooming-in kamer geldt dezelfde
bezoekregeling als degene die we op neonatologie
hanteren.
Aarzel niet om ons aan te spreken, als jullie hier
vragen over zouden hebben.

Afspraken
Rooming in is geen verplichting!
Gebruik van GSM is toegestaan in deze kamer.
Handdoeken, washandjes en verzorgingsproducten
voor jezelf breng je zelf mee. Bedlinnen wordt
voorzien.
Gelieve gepaste nachtkleding te dragen tijdens het
verblijf in het ziekenhuis.
Jullie, als ouders zijn verantwoordelijk voor
continuiteit in de aanwezigheid bij jullie kindje!

Rooming in

Nog vragen?

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
Leuven
Afdeling Neonatologie
Naamsestraat 105
3000 Leuven

016/209.293

Tel.nr.: 016/209.293

Je mag ons altijd bellen!

Wat is rooming in?
Jullie baby verblijft op de afdeling neonatologie
en mag bijna naar huis. Om de overgang zo
soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de
mogelijkheid aan om één of enkele dagen dag
en nacht samen met jullie baby op een kamer te
verblijven, vlakbij onze afdeling. We noemen dit
rooming-in.
Op die manier kunnen jullie zo zelfstandig
mogelijk voor jullie baby zorgen, terwijl jullie
indien nodig kunnen rekenen op hulp en advies
van de verpleegkundigen en vroedvrouwen van
neonatologie.

Ook kan het zijn dat jullie baby extra zorgen nodig
heeft, zo is het misschien nodig dat jullie baby
thuis een monitor nodig heeft, of dat jullie zelf
sondevoeding zullen moeten geven, ...
Rooming-in zorgt voor een veilige plaats om te
wennen aan het ritme van jullie baby, om al wat
gewoon te geraken aan zijn/haar slaap-waakritme en voedingsgewoonten. Ook biedt deze
mogelijkheid de kans om je kindje ‘s nachts aan de
borst te leggen en zo het aantal keren borstvoeding
per dag al verder op te drijven.

Wie zorgt voor wie?

Waar?
Indien beschikbaar zal één van de observatiekamers
op het verloskwartier aangeboden worden als
verblijfplaats voor jullie. Deze kamers bevinden
zich op de vijfde verdieping van Gebouw O, recht
tegenover neonatologie.
Deze kamers zijn ingericht zoals een kamer op de
materniteit. Er is een bed voor mama en er kan een
bed bijgeplaatst worden voor de partner, indien
gewenst. Tevens is er in deze kamer een babybox
met al het materiaal voor de baby. Er is een kleine
koelkast, tv en gratis wifi.

De behandelende kinderarts zal dagelijks langs
komen om jullie kindje na te kijken en eventuele
vragen te beantwoorden.
Daarnaast zal er drie keer per dag (‘s morgens, in
de namiddag en voor het ingaan van de nacht)
een verpleeg- of vroedkundige langskomen om te
kijken hoe het gaat en of jullie ergens hulp bij nodig
hebben. Uiteraard kunnen jullie ook op eender
welk ander moment bij ons terecht.

Voor wie?
Misschien verblijft jullie baby al een lange tijd op
onze afdeling en voelen jullie je onzeker over het
zelfstandig verzorgen. Immers, op onze afdeling
zijn wij altijd in de buurt om kleine (of grotere)
probleempjes te helpen oplossen. Thuis zal die
constante ondersteuning plots wegvallen.

Hoeveel kost het?

Voor het verblijf, inclusief ontbijt zal een bedrag
van 25 euro per dag aangerekend worden.
Voor overige maaltijden kan je zelf zorgen.
Indien je ze ook van het ziekenhuis wenst te
gebruiken, worden ze aangerekend volgens de
tarieven van de cafetaria van het ziekenhuis.

