Centrumlocatie

Babykamer afdeling Psychiatrie

Deze folder geeft informatie over de opnamemogelijkheid van moeder en baby op de afdeling
Psychiatrie van het Erasmus MC. De folder is bedoeld voor moeders die psychiatrische
problemen hebben na de bevalling en voor hun naasten.
Opname moeder en baby
Vrouwen kunnen na de geboorte van hun baby psychiatrische problemen hebben.
De meest voorkomende psychiatrische problemen na de bevalling zijn:
-

Depressie: gekenmerkt door onder andere ernstige somberheid, geen plezier meer
kunnen beleven en schuldgevoelens.

-

Psychose: gekenmerkt door onder andere verwardheid en gestoorde beleving van de
werkelijkheid.

-

Aanpassingsstoornis: problemen met het aanpassen aan de verandering die de geboorte
van een baby in het leven van de moeder veroorzaakt. Dit kan zich uiten in verschillende
psychiatrische klachten.

Als hulp voor psychiatrische problemen in de thuissituatie niet voldoende is, kan een
opname van de moeder samen met haar baby aangewezen zijn. Dit kan op de afdeling
Psychiatrie van het Erasmus MC. Tijdens opname kunnen de psychiatrische problemen van
de moeder behandeld worden en wordt gewerkt aan het herstel dan wel het verbeteren van
de relatie tussen moeder en baby. De baby verblijft tijdens de opname op de babykamer.
Deze kamer is op dezelfde afdeling als waar de moeder verblijft, op de derde verdieping van
het psychiatriegebouw. De babykamer is speciaal ingericht voor het verblijf en de verzorging
van baby’s.
Het uitgangspunt is dat de moeder
zoveel als mogelijk en verantwoord is,
haar baby verzorgt. Echter, zeker in het
begin van de opname, zal de verzorging
soms (deels) worden overgenomen door
de verpleegkundige van de babykamer.
De partner van de moeder zal ook bij de
verzorging van de baby betrokken
worden.
Moeder en baby slapen tijdens de opname gescheiden van elkaar. De baby slaapt op de
babykamer en de moeder op de afdeling. Op de afdeling verblijven overigens mensen met
uitlopende psychiatrische problemen. Er zijn dus niet alleen moeders met baby’s opgenomen. Er kunnen maximaal vijf baby’s op de babykamer verblijven. Alleen baby’s jonger dan
6 maanden komen in aanmerking voor een moeder-baby opname.
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Wat neemt u mee voor de baby?
Voor de baby brengt u mee:
-kleding
-haarborstel of kammetje
-nagelvijltje en nagelschaartje
-wandelwagen
-flesjes
-fopspeen.
Overige zaken die nodig zijn voor de verzorging worden door de afdeling verstrekt.
Wat gebeurt er tijdens opname?
Afhankelijk van haar psychiatrische toestand verblijft de moeder op de gesloten of de open
kant van de afdeling. Op de gesloten kant van de afdeling kan de toegangsdeur alleen
geopend worden door een medewerker. Op de open kant is de toegangsdeur altijd open.
Het team dat betrokken is bij de opname bestaat uit verpleegkundigen, artsen (arts in
opleiding tot psychiater, psychiater), een systeemtherapeut, activiteitentherapeut,
dans- en bewegingstherapeut, een maatschappelijk werkende, paramedisch personeel
(onder andere secretaresses en kliniek-assistente) en medisch studenten.
Op de afdeling wordt met de moeder een
dagindeling gemaakt bestaande uit activiteiten op de babykamer en de opnameafdeling. Er is een therapieaanbod speciaal
voor moeders die samen met hun baby zijn
opgenomen. De therapieën, die zowel
individueel als in groeps-verband gegeven
worden, hebben als doel het verbeteren
van de moeder-kind relatie.
Er wordt onder andere gewerkt met
individuele “video-interventie begeleiding”, waarbij de moeder aan de hand van videoopnames van haarzelf en de baby, praktische adviezen krijgt over de omgang met haar baby.
Verlof tijdens opname
Tijdens opname kan de moeder met verlof. Afhankelijk van hoe het met haar gaat, wordt
afgesproken wat de duur van het verlof is en of de baby meegaat. Het maximaal gangbare
verlof is op woensdag en in het weekend.
Ongeveer twee weken voor de geplande ontslagdatum, start het zogenaamde resocialisatieverlof. Dit verlof is van dinsdag tot donderdag en in het weekend. Dit langere verlof heeft tot
doel het weer wennen aan het dagelijks leven thuis met de baby.
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Bezoek en bezoektijden
De bezoektijd is dagelijks van 18.30 - 20.00 uur. Hierbij is de tijd tussen 18.30 en 19.30 uur
bedoeld voor het gezamenlijk verzorgen van de baby door de moeder en haar partner.
In het weekend is daarnaast ook van 14.00 - 16.00 uur bezoektijd.
Kinderen onder de 14 jaar mogen helaas niet op de babykamer komen. Broertjes en zusjes
kunnen wel de baby bezoeken, maar dit zal dan in een andere ruimte gebeuren.
De partner kan, in overleg met de babykamerverpleegkundige, ook overdag buiten de
bezoektijden om, een deel van de verzorging van de baby doen.
Na het ontslag
Tijdens opname zal in overleg met moeder nazorg geregeld worden en wordt eventueel
gespecialiseerde gezinszorg aangevraagd. Onafhankelijk van de nazorg die geregeld is,
zullen moeder en baby, als de baby ongeveer 6 maanden én 14 maanden oud is, op de
polikliniek psychiatrie van het Erasmus MC worden uitgenodigd om met behulp van een
video-opname te evalueren hoe de relatie tussen beiden is.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Vanaf 19.30 uur is het overige bezoek welkom op de babykamer (maximaal twee personen).

Wetenschappelijk onderzoek
Op de afdeling wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar depressie en psychose
ontstaan na de bevalling. Tijdens opname zal gevraagd worden aan de moeder en haar
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mondelinge informatie gegeven. De deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.
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