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Nu open!
Het nieuwe Ouder en Kind-centrum

‘Het draait hier om het gezin’
Wat een van de fijnste dingen
is van het nieuwe Ouder en
Kind-centrum? Daar hoeft
afdelingshoofd Manon Rolink
niet over na te denken. “Dat
je als ouder de hele tijd bij je
kind kunt blijven en dan samen
heel veel privacy hebt”, zegt ze
direct. “Kinderen worden ook
sneller beter als ouders zoveel
mogelijk zelf voor hun kind
kunnen blijven zorgen.”
De naam zegt het al: Ouder en
Kind-centrum. “Hier draait alles om
het gezin”, zegt Manon. “Dat begint al
bij de bevalling. Als je baby in het WZA
geboren wordt, kan en mag je partner
altijd blijven slapen. En stel dat de
baby in de couveuse moet of de
moeder extra zorg
nodig heeft, dan
kunnen ze nu toch
bij elkaar blijven.”
Goede zorg en
veiligheid staan
daarbij natuurlijk
voorop. Daarom worden de
kinderverpleegkundigen van het
WZA ook opgeleid
als kraamverpleegkundige, en omgekeerd. “Moeder en kind hebben
dan maar met één verpleegkundige
te maken en dat is fijn”, zegt Manon.
“Dat geeft rust.”

Anouk Bethlehem,
kinderverpleegkundige:
‘Ouder en kind staan centraal.
Door de éénpersoonskamers
hebben ze samen meer privacy’

Heleen Schuringa,
obstetrie-verpleegkundige:
‘Het is heel fijn dat kersverse
ouders en hun pasgeboren kindje
de hele tijd samen kunnen zijn!’

Ouder en Kindcentrum in cijfers

Manon Rolink op een verloskamer
met bevalbad
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Trap

Asserbos

Het Ouder en Kind-centrum bestaat uit
twee verdiepingen die via een trap met
elkaar zijn verbonden. Beneden zijn de
verloskamers – met bevalbad! – en de
kamers voor de kraamvrouwen en hun
baby’s. Boven zijn de kamers voor de
andere kinderen en ook daar kunnen
ouders altijd bij hun kind blijven slapen. “Dat willen ouders zelf ook heel
graag”, zegt Manon. “Heel fijn dus dat
het nu kan.”

Een kind zou in het nieuwe centrum
soms zomaar kunnen vergeten dat hij
in het ziekenhuis is. Dieren, bomen en
stenen uit het Asserbos – de achtertuin
van het WZA – versieren de hele
afdeling. “Op elke kamer hebben we
een plaat opgehangen met een van de
dieren uit het bos”, zegt Manon. “Er
staat een QR-code bij van de ‘WZAspeurtocht’-app waarmee je allemaal

opdrachten kunt doen.” Het is een idee
dat samen met stichting Het Drentse
Landschap is bedacht. “Het maakt de
afdeling niet alleen heel leuk, we dagen
de kinderen zo ook uit om vooral te
gaan bewegen.” Dat begint al bij de
ingang van de afdeling, zegt ze. “Het
lijkt net of je daar over de vijver loopt.
En bij elke stap die je zet, zie je de
vissen en kikkers onder je wegschieten.
Dan ga je vanzelf lopen en springen!”

‘Stenn lag in zijn couveuse naast mij’
Net als zijn grote broer Ruben (3) werd
ook baby Stenn in het WZA geboren.
Allebei kwamen ze via een keizersnee
ter wereld en moesten ze eerst in de
couveuse. Maar er is één heel groot

Barbara Godschalx,
klinisch verloskundige:
‘Naast onze kennis en kunde
hebben we nu ook de faciliteiten
om van elke bevalling een goede
ervaring te maken’

verschil, zegt hun moeder Simone
Wieringa. “Drie jaar geleden ging ik
steeds op bezoek bij mijn eigen kind,
nu lagen we samen op één kamer
en konden we meteen een band

opbouwen. Dat is echt heel fijn.”
Stenn werd op maandag 19 oktober
geboren in het nieuwe Ouder en Kindcentrum. Hij en zijn moeder moesten
nog drie dagen blijven. “Al die tijd
lag Stenn naast mij in zijn couveuse”,
zegt Simone. “Heerlijk dat we zo
samen ons eigen plekje hadden om te
herstellen en elkaar te leren kennen. Ik
ging daardoor toch met een zekerder
gevoel naar huis.”
Zowel Simone als haar man Richard
houden er een goed gevoel aan over.
Ook over de zorg zijn ze heel positief.
De verpleegkundigen zijn schatten,
zegt Simone. “Maar, als je kind
verdrietig is wil je hem toch het liefst
zelf troosten. Heel mooi dat dat in het
WZA gewoon kan!”

Ouder en
Kind-centrum

4 verloskamers, waarvan
2 met een bevalbad

eenpersoons

8 kraamkamers
1

wiegenkamer, met plek
voor 3 couveuses

16 eenpersoons

kinderkamers

tweepersoons

2 kinderkamers

1 zaal voor 6 kinderen
voor dagopname
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