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Nazorg pasgeborenen

Polikliniek Kindergeneeskunde, route 2.2 
Telefoon (050) 524 6418 (alleen woensdag bereikbaar)

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis het ziekenhuispasje van uw kind 
en een geldig identiteitsbewijs mee. 

•  Bent u verhinderd voor een (terugbel) afspraak, neemt u dan tijdig contact op 
met het secretariaat.

Uw baby mag naar huis

Uw baby heeft op de verpleegafdeling Verloskunde (2A) en/of Pasgeborenen (2F) 
gelegen. Deze periode is voor u ongetwijfeld intensief en spannend geweest. 
Misschien heeft u nog vragen en/of zorgen en kunt u hiervoor niet meer terug-
vallen op de verpleegkundige van de afdeling. Om u in deze beginperiode te 
ondersteunen, nodigen we u daarom graag uit voor het verpleegkundig spreekuur 
nazorg pasgeborenen. In deze folder vindt u meer informatie over dit spreekuur.

Terugbelspreekuur

Baby’s die op de verpleegafdeling Pasgeborenen (2F) hebben gelegen krijgen bij 
ontslag een afspraak mee voor het terugbelspreekuur. Een verpleegkundige van 
deze afdeling belt u om te vragen hoe het gaat en hoe de overgang naar huis is 
verlopen. Als u nog verzorgingsvragen of problemen heeft, kunt u deze met hem/
haar bespreken. 

Polikliniekbezoek twee weken na ontslag

U krijgt een afspraak mee om twee weken na ontslag terug te komen op de poli-
kliniek Kindergeneeskunde, route 2.2. Tijdens deze afspraak bespreekt de ver-
pleegkundige de volgende dingen met u:
• de ziekenhuisopname van uw baby en het verloop ervan;
• de groei en ontwikkeling van uw baby;
• de voeding van uw baby;
• de verzorging van uw baby.

Als het nodig is overlegt de verpleegkundige tijdens deze afspraak met de 
kinderarts.

Wat moet u meenemen?

• omslagdoek
• luier
• zo nodig voeding

Tijdsduur

De afspraak duurt ongeveer 30 minuten.
 

Tot slot

Wij horen graag uw ervaringen met het verpleegkundig spreekuur nazorg 
pasgeborenen. Zo kunnen wij de zorg optimaal houden. U kunt uw ervaringen 
mailen naar: bruggea@mzh.nl.


