Dinsdag 13 september 2006

PERSARTIKEL
-officiële opening nieuwe afdeling materniteit op campus Eeklo-

Op dinsdag 12 september om 19.00u hebben De Raad van Bestuur, het Directiecomité en
de Medische Raad van de VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek de gloednieuwe
afdeling materniteit op campus Eeklo officieel geopend.
Opening materniteit als schakel in een ruimer renovatieproject
De VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek plant de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de
rand van Eeklo vanaf ca. 2008. De oplevering van deze nieuwbouw is voorzien voor 2013. Om deze
tijdspanne te overbruggen hebben beide campussen van de VZW in de voorbije drie jaar reeds
tal van renovaties ondergaan. De renovatie van de materniteit is de meest recente
verwezenlijking.
Met de renovatie van de materniteit zal het ziekenhuis volledig kunnen inspelen op de groeiende
vraag van toekomstige ouders naar een MODERNE INFRASTRUCTUUR, COMFORT EN NIEUWE
BEVALLINGSTECHNIEKEN . Deze nieuwe afdeling, in combinatie met de reeds excellente verzorging
en het verregaand engagement van het team van de materniteit, wordt ongetwijfeld één van de
visitekaartjes van ons ziekenhuis.
De nieuwe materniteit: “bevallig” in elk opzicht
De kamers: comfort en privacy in een huiselijke en serene sfeer
De nieuwe materniteit bestaat uit 5 meerpersoonskamers en 10 éénpersoonskamers, waarvan 2
luxekamers. Het comfort en de mogelijkheden van elke kamer zijn aanzienlijk uitgebreid.
Zachtgele, mokka- en chocoladetinten overheersen het kleurenpallet. De feloranje tint van de
babybox duidt de vitaliteit van het nieuwe leven aan. Het klassieke bedlinnen werd op alle kamers
vervangen door een donsdeken voor de moeders, waardoor het huiselijk karakter van de afdeling
nog versterkt wordt.
De klassieke kamers bevatten allen een relaxzetel, een koelkast en een sanitaire ruimte met
toilet én douche. Ook muziekfaciliteiten, een flatscreen - tv en zonnewering zijn aanwezig. In
iedere kamer werd eveneens een oranje babybox met bad-, en verzorgingsmeubel geïntegreerd.
De babybox is afgeschermd met een transparante wand, waardoor moeder en kind de nodige rust
krijgen, maar zich toch bewust zijn van elkaars fysieke aanwezigheid.
Wanneer ouders kiezen voor de luxekamer, dan beschikken zij over dezelfde faciliteiten als in de
klassieke kamer, maar met een aantal SUPPLEMENTAIRE COMFORTELEMENTEN zoals: aanwezigheid van
multimedia pc verbonden met flatscreen - tv, een keuzemenu, een salon, een kitchenette met
koffieapparaat en microgolfoven, een assortiment van toiletproducten, een gratis krant en een
glazenset. Champagne en witte en rode wijn kunnen eveneens via het ziekenhuis besteld en
geleverd worden. Ook een slaapmogelijkheid voor de partner is voorzien.
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Het verloskwartier: maximale ondersteuning voor de toekomstige mama
Het verloskwartier bestaat uit een onderzoekskamer, een arbeids-, en monitoringkamer, 3
arbeids - verloskamers, een relaxatiebad, en een reanimatiebox. In alle kamers zijn een
koelsysteem en de meest recente praktische en technische voorzieningen aanwezig.
Vooral de ARBEIDS-VERLOSKAMERS ZIJN EEN NIEUW GEGEVEN IN DE MATERNITEIT. Deze kamer werd
immers geconcipieerd als ÉÉN MULTIFUNCTIONELE RUIMTE die zowel voor de arbeid als voor de
bevalling zelf kan gebruikt worden. Op die manier moet de toekomstige moeder op het moment
van de bevalling niet meer van ruimte veranderen.
In het verloskwartier zijn eveneens DE MEEST RECENTE TRENDS OP GYNAECOLOGISCH GEBIED
aanwezig. Zo kunnen koppels gebruik maken van het BEVALLINGSEILAND (waar ook de partner een
ondersteunende rol kan bieden) als van het RELAXATIEBAD. Boven het bevallingseiland bevindt zich
eveneens een STERRENHEMEL en kan het licht gedimd worden om een meer intieme sfeer te
creëren. De arbeids-verloskamers zijn ook voorzien van een muziekinstallatie, waardoor het
koppel eigen muziek kan meebrengen en zo de bevalling tot een persoonlijk gebeuren kan maken.
De afdeling neonatologie: maximale ondersteuning bij een moeilijke start
In het verloskwartier bevindt zich een afzonderlijke reanimatiebox die extra veiligheid en
ondersteuning biedt aan pasgeborenen die een moeilijke sta rt doormaken. Van hieruit kan de
pasgeborene vlot worden overgebracht naar de afdeling neonatologie, waar er ruimte is voor de
opvang van vijf zorgbehoevende pasgeborenen.
De afdeling materniteit biedt gepersonaliseerde, kwalitatieve en flexibele zorg op maat
Op de materniteit worden (toekomstige) ouders bijgestaan door een uitgebreid team van
gynaecologen, pediaters met bekwaamheid in de neonatologie, anesthesisten, vroedvrouwen,
verpleegkundigen en nog vele anderen. Al deze diensten en mensen staan in voor één van de
meest persoonlijke gebeurtenissen in een mensenleven: de geboorte van een kind. De ouders, de
baby en hun welbehagen staan voorop in de materniteit. Afhankelijk van persoonlijke keuzes kan
op onze materniteit gekozen worden voor ambulant, poliklinisch of klassiek bevallen. Ook bevallen
onder begeleiding van de eigen huisarts is mogelijk.
Ook voor de periode voor en na de bevalling kunnen ouders bij onze materniteit terecht. Wij
voorzien zowel pre-, als postnatale begeleiding in samenspraak met Kind en Gezin en ‘de tiende
maand’. Op die manier worden heel wat twijfels en onzekerheden van toekomstige ouders
weggenomen.
Contactpersoon
Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, neem vrijblijvend contact op met:
Mevr. I. Hossey
Communicatieverantwoordelijke
*
Campus Sijsele
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele-Damme
(
050 / 728 332
@
isabel.hossey@ezhhk.be

of

Campus Eeklo
Moeie 18
9900 Eeklo
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