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Hét centrum voor geboorte en gezin
Het Centrum voor Geboorte & Gezin is sinds begin dit jaar 

of� cieel geopend. De moderne kamers met frisse kleuren 

en veel ruimte vallen direct op. De 18 gezinssuites zijn van 

alle gemakken voorzien, waarbij het gezin centraal staat. 

In de privékamer kan een gezin de unieke ervaring van 

een geboorte samen delen en kraamvisite ontvangen. Alle 

medische apparatuur is standaard aanwezig en is zoveel 

mogelijk weggewerkt in de inrichting, zodat het voelt als 

een thuis. Het gezin heeft één verpleegkundige als centraal 

aanspreekpunt die kijkt naar de persoonlijke behoeften van 

het gezin. Daarnaast worden ouders heel bewust en actief 

meegenomen in het proces van begeleiding en behandeling.

Optimale zorg
Door de ruime opzet van de afdeling en de privacy die 

ieder gezin heeft, heerst er complete rust in de gangen. 

Geen hectiek, geen vervelende piepjes of alarmen en geen 

verontrustende geluiden van overige patiënten. Moeders 

en pasgeborenen kunnen in alle rust genieten en/of 

herstellen. Aansluitend op deze gewenste omgeving, hebben 

medewerkers van Elkerliek ook met veel aandacht stilgestaan 

bij de inzet van zorgtechnologie. Hoe kan de inzet van 

zorgtechnologie het proces van zorgverlening versterken? 

Centrum Geboorte & Gezin 

schot in de roos

Moeder en kind altijd samen met ondersteuning van gezinsgerichte zorg: een belangrijk uitgangspunt binnen het Elkerliek 

ziekenhuis in Helmond. Alle zorg is erop gericht dat, indien de situatie dit toelaat, moeder en kind bij elkaar blijven. Zij 

verblijven op dezelfde kamer, ook als het kindje in de couveuse ligt. Door écht contact, komt de beste binding tot stand en 

dit komt het herstel van zowel moeder als kind ten goede. Met het nieuwe Centrum voor Geboorte & Gezin is dit concept 

een schot in de roos.



Inzet zorgtechnologie
De ontwikkeling van één grote verpleegzaal naar 

eenpersoonskamers heeft ervoor gezorgd dat de 

loopafstanden zijn vergroot. Daarnaast is de zorg niet meer 

continu in de directe nabijheid van de pasgeborene. Dit 

vraagt een volledig andere manier van werken. Om de zorg 

optimaal te ondersteunen bij deze manier van werken en het 

bieden van optimale veiligheid voor moeder en kind, heeft het 

Elkerliek ziekenhuis gekozen voor de inzet van een klasse IIb 

gecerti� ceerd distributiesysteem voor medische alarmen van 

CLB. Door middel van het nieuwe medische oproepsysteem 

wordt de veiligheid van de patiënt gewaarborgd en wordt 

onnodig lopen tot een minimum beperkt.  De inzet van het 

distributiesysteem voor medische alarmen en de koppeling 

met de Philips Emergin monitoren, zorgen ervoor dat de 

medische meldingen één-op-één worden doorgezet naar de 

zorgmedewerkers. De meldingen hebben de juiste informatie, 

waardoor zorgmedewerkers na interpretatie direct kunnen 

schakelen.

Peter Janssen, Neonatologie Verpleegkundige, vertelt: “De 

zorgmedewerkers vertrouwen volledig op het systeem. Ze 

hebben de rust en controle gevonden om ook op afstand 

het overzicht te kunnen bewaren.” In het geboortecentrum 

zijn naast de CLB App op de smartphone ook deurcontacten 

en uitluisterunits geplaatst. “Van laatstgenoemde wordt 

vooralsnog weinig gebruik gemaakt. De ervaring leert 

namelijk dat de ouders vrijwel altijd aanwezig zijn op de 

kamer bij hun pasgeboren kindje.” 

Bij de opzet van de afdeling is bewust gekozen om het 

logistieke proces los te halen van de zorg. Dit betekent dat 

de zorgmedewerkers primair zorg verlenen en er speci� eke 

medewerkers zijn om de overige taken op zich te nemen, 

zoals bijvoorbeeld het aanvullen van de voorraadkasten. 

Het medisch oproepsysteem is zodanig ingericht dat het 

naadloos aansluit bij deze manier van werken. “De moeder 

kan vanuit de kamer via een handset de zorg oproepen voor 

zorg gerelateerde zaken of de hospitality medewerker voor 

overige zaken. Op deze manier wordt de zorg minder belast 

met neventaken en kunnen zij zich primair richten op het 

verlenen van kwalitatief optimale zorg.“

In de toekomst
Op de afdeling blijft men heel bewust bezig met het nóg verder 

optimaliseren van de zorg door de inzet van zorgtechnologie. 

Zo hebben de zorgmedewerkers bijvoorbeeld aangegeven 

dat het wenselijk is om via hun smartphone een spreek-/

luisterverbinding op te zetten, zodat de zorgverlener kan 

controleren hoe het met de patiënt gaat wanneer er geen 

nood is (en er dus geen directe actie vereist is). Daarnaast is 

het geboortecentrum bezig met de inzet van videobewaking 

ter aanvulling voor vaders of familie op afstand. 

Jaarlijks vinden zo’n 1.300 klinische bevallingen plaats in het 

Elkerliek ziekenhuis. Met alle nieuwe technologieën in huis is 

het Centrum voor Geboorte & Gezin klaar voor de toekomst 

en een echte aanwinst voor de regio!
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