
Emma Kinderziekenhuis bedankt Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk

Een grote stap voor de IC Neonatologie
De allerkleinsten verdienen onze allerbeste zorg. In het 
Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC wordt 
daarom hard gewerkt aan een vernieuwde IC Neonatologie. 
Op deze couveuse-afdeling wordt een geheel nieuw 
zorgconcept geintroduceerd waarbij alle patienten in een 
eigen “single-bed unit” verblijven. Met dank aan de bijdrage 
van Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk kunnen wij een 
belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van deze geheel 
vernieuwde afdeling.

Van “Open Bay” naar “Single bed Units”
Momenteel bestaat de IC Neonatologie nog uit twee “open 
bay” locaties, of wel een open zaal waar pasgeborenen 
tegelijkertijd worden behandeld (zie foto). 

Door de vele apparatuur rondom de couveuses blijft er 
weinig ruimte over. Er is weinig privacy en het is voor ouders 
niet mogelijk te blijven slapen. Bovendien is het risico op 
infecties groter, het is juist in deze tijd van levensbelang om 
deze nieuwe afdeling zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Met uw bijdrage helpt u het mogelijk maken dat ouders 
straks 24/7 bij hun kind kunnen verblijven en zij hun “eigen” 
plek hebben om samen te zijn als gezin.  

17 november 2020 - Wereld Prematurendag
Jaarlijks wordt op 17 november aandacht gevraagd voor het 
te vroeg geboren kind en voor al die ouders die te maken 

hebben (gehad) met een vroeggeboorte. Kinderarts-
neonatoloog Dr. Céleste Laarman benadrukt hoe belangrijk 
het is om oog te hebben voor het welbevinden van 
ouders: “Je bent niet alleen als ouder, we doen het samen. 
Geborgenheid en beschikbaarheid voor het kind en voor de 
ouder, niet alleen op de neonatale intensive care unit, ook 
in de periode daarna. Dit is niet alleen van belang voor de 
ontwikkeling van het kind maar ook voor het welbevinden 
van kind en ouder als individu en als gezin.” 

Innovatief wetenschappelijk onderzoek
Met het vernieuwen van de IC Neonatologie komen experts 
vanuit beide locaties van Amsterdam UMC samen. Ook op 
gebied van wetenschappelijk onderzoek wordt daarmee 
een belangrijke stap gezet. Er wordt op beide locaties al 
uitstekend onderzoek gedaan, maar nog wel grotendeels 
gescheiden. Dat is vanaf nu al samengevoegd tot één
onderzoeksgroep IC neonatologie. Momenteel wordt 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de activiteit van de 
ademhalingsspieren van pasgeborenen om te bekijken wat 
het beste moment is waarop zij zelfstandig kunnen gaan 
ademen. 

Met iedere bijdrage aan deze innoverende onderzoeken 
voor de IC Neonatologie maken wij de zorg voor de 
allerkleinsten samen nog beter.

Bedankt voor jullie steun, Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk!
Warme groet vanuit het Emma Kinderziekenhuis.
Namens het team van Stichting Steun Emma.
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