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Overplaatsing neonatologie 
naar afdeling Papegaai
Goed nieuws! Uw kind mag binnenkort naar de reguliere, chirurgische kinderaf-
deling Papegaai in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).
Dit betekent dat uw kind steeds sterker wordt en niet meer de intensieve zorg 
van de neonatologie nodig heeft. De definitieve datum van overplaatsing 
wordt in overleg met de behandelend arts van de neonatologie bepaald. De 
overplaatsing naar afdeling Papegaai wordt door veel ouders als een grote 
overgang ervaren. Door een goede voorbereiding willen we deze overgang 
voor jullie iets gestroomlijnder laten verlopen.

De afdeling Papegaai

Ons streven is om voor de overplaatsing een rondleiding op afdeling Papegaai 
te geven aan ouders. Soms lukt dit helaas niet. Daarom hebben we voor jullie 
de belangrijkste kenmerken van afdeling Papegaai en de verschillen met de 
Neonatologie op een rijtje gezet.

•	  Op afdeling Papegaai liggen kinderen van 0 tot 18 jaar voor de specialismen 
chirurgie, orthopedie en maag-, darm-, leveraandoeningen. 

•	  Afdeling Papegaai heeft 23 bedden. De meeste kinderen liggen twee tot 
vijf dagen op de afdeling. Voor kinderen die van de NICU komen is dit vaak 
wat langer. 

•	  Er worden ongeveer 30 kinderen per week opgenomen en ontslagen. Het is 
op de afdeling dus altijd een komen en gaan van kinderen.

•	  Een verpleegkundige op afdeling Papegaai zorgt over het algemeen in de 
dagdienst voor 3 patiënten en in de avonddienst voor 4-5 patiënten. In de 
nachtdienst zijn er drie verpleegkundigen voor alle patiënten. 

•	  Het kan zijn dat jullie verpleegkundige ook voor de andere kinderen op 
jullie kamer zorgt (indien jullie op een zaal liggen). Het kan echter ook zo zijn 
dat zij voor kinderen van een andere leeftijd zorgt, op een andere kamer. 

•	  Afdeling Papegaai heeft 4 vierpersoonskamers, 1 tweepersoonskamer en 
10 éénpersoonskamers. Per dag wordt bekeken welke patiënten het meeste 
recht hebben op een éénpersoonskamer. Hierbij wordt gekeken naar ernst 
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van het ziek zijn, isolatiemaatregelen, wel/niet rooming in, het geven van 
borstvoeding etc. Bij de overplaatsing van de NICU naar afdeling Papegaai 
wordt bekeken of uw kind op een één- of meerpersoonskamer wordt 
geplaatst. Ook op de meerpersoonskamers is het uiteraard mogelijk om in 
te roomen. 

•	  Elk bed heeft een ‘infotainment’ systeem. Dat is alles ineen, het lijkt een 
soort computer aan een beweegbare arm. Je kunt er mee internetten en 
televisie kijken.

•	  Afdeling Papegaai is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnum-
mer 088-7554161.

Afdelingsregels
•	  Op afdeling Papegaai mag één van de ouders blijven slapen. Er staat 

daarvoor een bedbank of opklapbed op de kamer. Dit wordt ‘rooming in’ 
genoemd. 

•	  Ook broertjes en zusjes zijn welkom op de afdeling. Andere familieleden en 
vrienden kunnen op bezoek komen van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 
19:00 uur. Er mogen niet meer dan drie personen tegelijk op bezoek zijn, 
anders wordt het te druk. 

Voeding
•	  Uw kind mag uit de eigen fles drinken. Deze kan dagelijks worden uitge-

kookt op de afdeling, dit wordt door ouders zelf gedaan. Kunstvoeding 
wordt op de afdeling geleverd vanuit de centrale voedingskeuken in het 
WKZ. Er is kolfmateriaal op de afdeling aanwezig en voldoende gelegen-
heid om op een rustig moment en in een rustige ruimte te kolven. 

•	  De standaard voedingstijden op afdeling Papegaai (bij 8 voedingen) zijn 
00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 en 21:00 uur. In overleg met 
jullie wordt bekeken of deze tijden voor uw kind ook passend zijn. 

•	  Ouders of verzorgers kunnen tegen betaling op de afdeling met hun kind 
mee ontbijten, lunchen en dineren. De voedingsassistente komt langs de 
kamers met brood, beleg en andere etenswaren en zal jullie helpen met het 
bestellen van de avondmaaltijd. Dit moet ter plekke worden afgerekend, 
d.m.v. pinbetaling. Op de afdeling is een kleine koelkast waarin meege-
brachte etenswaren bewaard kunnen worden. Ook is er een magnetron 
beschikbaar.
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Monitor- en saturatiebewaking
•	  Bij overplaatsing naar afdeling Papegaai ligt uw kind waarschijnlijk nog aan 

de monitor- en saturatiebewaking. Per dag zal door de arts en verpleegkun-
dige bekeken worden of dit nog nodig is. Als uw kind geen afwijkingen 
meer laat zien in de vitale functies (hartslag, ademhaling etc.) is de bewa-
king wellicht niet meer nodig. We houden uw kind dan natuurlijk nog 
steeds heel goed in de gaten. 

•	  Als de monitor van uw kind alarm geeft, zal dit ook worden doorgegeven 
op de ‘pieper’ die de verpleegkundige bij zich draagt. Ook kunt u een 
verpleegkundige oproepen door gebruik te maken van de alarmbel op de 
kamer. De verpleegkundige zal dit tijdens de overplaatsing nogmaals 
uitleggen. 

Ouderparticipatie
•	  Op afdeling Papegaai mag uw kind eigen kleding dragen. Deze mogen 

jullie tijdens de overplaatsing vast meenemen. Ook eigen spullen zijn 
toegestaan, denk hierbij aan een wikkeldoek, speen, knuffels, muziekdoos-
je, dekentje etc. 

•	 Uw kind kan misschien zelfs al in bad. Onder begeleiding van de verpleeg-
kundige mogen jullie dit zelf doen.

•	  Afhankelijk van hoe ziek uw kind nog is en aan wat voor bewaking en lijnen 
hij/zij nog ligt, mag uw kind van de kamer af, bijvoorbeeld in een wandel-
wagen. Op afdeling zijn twee wandelwagens beschikbaar voor bruikleen. 
Als uw kind nog langere tijd opgenomen zal blijven, mag u ook een 
wandelwagen van thuis meenemen. 

•	 Het uitkoken van de fles wordt in principe door ouders gedaan. Indien u 
niet dagelijks aanwezig bent, kan er worden afgesproken dat de verpleeg-
kundige deze taak op zich neemt.

•	 Stap voor stap wordt er steeds meer naar de thuissituatie toegewerkt. Na de 
overplaatsing zullen uw wensen in de ouderparticipatie besproken worden. 
Samen maken we een plan waarin duidelijk wordt afgesproken wat u zelf in 
de zorg wilt doen, waar ondersteuning bij nodig is en wat standaard door 
de verpleegkundige wordt gedaan. 

•	 Op de website van het WKZ kunnen jullie nog meer informatie vinden: 
website afdeling Papegaai

https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Papegaai
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Vragen
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan via e-mail contact met ons op:  
webvrouwenbaby@umcutrecht.nl 
Of kijk op onze website: www.hetwkz.nl/nl/geboortecentrum

mailto:webvrouwenbaby%40umcutrecht.nl?subject=
https://www.hetwkz.nl/nl/geboortecentrum

