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Patiënteninformatie 

 

Babywatch systeem 

Inleiding 

Het Vrouw en Kindcentrum beschikt over 

een ‘Babywatch systeem’. Met dit tv-

systeem is het mogelijk dat u tijdens uw 

opname op de afdeling Verloskunde, uw 

baby in de couveuse kunt zien op de tv 

op uw kamer. Daarnaast kan het bezoek 

via het Babywatch-systeem op de 

Kinderafdeling meekijken, zonder dat zij 

op de couveusekamer komen. 

Beschikbaarheid voor u 

Uw baby is 24 uur per dag te zien.  

Beschikbaarheid voor familie 

Er mogen twee bezoekers mee met de 

ouders naar de couveusekamer. Als de 

moeder in het ziekenhuis is opgenomen 

hebben de overige bezoekers de 

mogelijkheid om de baby in de couveuse 

te zien via het Babywatch systeem. Dit 

kan alleen met toestemming van de 

ouders en de verpleging.   

Waarom is uw baby soms niet 

zichtbaar  

Op de couveusekamer hanteren we 

verzorgingsregels die horen bij de 

‘NIDCAP procedure’. Dit houdt in dat te 

vroeg geborenen zoveel mogelijk worden 

beschermd tegen teveel lawaai, 

lichtimpulsen en onrust door 

omgevingsgeluiden. 

Om deze reden kan er een kleedje over 

de couveuse liggen en vinden 

verzorgende en verpleegkundige 

handelingen zo efficiënt mogelijk 

plaats. 

Het gevolg kan zijn dat uw baby niet of 

moeilijk te zien is via het beeldscherm, 

ook al is het Babywatch systeem 

ingeschakeld. Wij vragen hiervoor uw 

begrip en medewerking. 

Met vragen over NIDCAP kunt u altijd 

terecht bij de verpleegkundigen van de 

kinderafdeling. 

Storingen 

Door technische storingen kan het beeld 

uitvallen of een onduidelijk beeld 

veroorzaken. U kunt hiervan een melding 

maken bij de verpleegkundige. 

Kosten 

Aan het Babywatch-systeem zijn geen 

kosten verbonden. Ook het gebruik van 

de tv is gratis. 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 
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