Overal de patiënt in het vizier
Vanaf half augustus werken verschillende afdelingen in het BovenIJ
ziekenhuis met een nieuw patiëntmonitoringsysteem. Een nieuwe
manier om ook op afstand, binnen de afdeling digitaal toezicht te
houden op de patiënt.
Overal toezicht

Lidwien Vrolijk is kinder- en neonato
logie verpleegkundige op het Moeder
Kind Centrum. ‘Voorheen kon je patiën
tjes niet vanuit alle kamers in de gaten
houden’, vertelt ze. ‘Nu is het mogelijk
om het monitoringssysteem aan te

sluiten op speciale mobiele telefoons.
De baby krijgt in de couveuse meestal
een bandje om het handje of voetje. En
soms komen er drie kleine monitorplak
kers bij. De signalen worden doorge
stuurd naar het monitoringsysteem. Zo
kunnen verpleegkundigen de kinderen

Vanaf het eerste moment bij elkaar
In het Moeder Kind Centrum (MKC) van het BovenIJ ziekenhuis
staat gezinsgerichte zorg centraal. Als dat nodig is, plaatsen we
een couveuse voor de baby in de suite bij de moeder. Zo blijft het
gezin vanaf het allereerste moment bij elkaar.

op afstand, maar wel op de afdeling
monitoren.’

Snel ter plaatse

Lidwien: ‘De signalen over de gezond
heid van de patiënt worden doorge
stuurd naar de mobiele telefoon. Afhan
kelijk van wat er aan de hand is,
ontvang je verschillende geluidssig
nalen. Zo ben je snel ter plaatse, ook
als je op een andere kamer aan het
werk bent. Ook kunnen we eenvoudig
terugkijken op de afgelopen periode
tijdens overleg met de kinderarts. Dit is
veiliger en het werkt gemakkelijker. Een
mooie verbetering van onze patiënten
zorg.’

Bevallen in het BovenIJ

Wil je een kijkje nemen?
Kom naar een van de maandelijkse
voorlichtingsbijeenkomsten voor
aanstaande ouders in 2019 op:
14 januari
25 februari
8 april
20 mei

Tijdstip en locatie:

19:30-21:30 uur, 1e etage
BovenIJ ziekenhuis.
Aanmelden via bovenij.nl.
Deelname is gratis.

Buddy blijft beschikbaar

Het Moeder Kind Centrum heeft een
buddy systeem. Lidwien: ‘Je werkt
eigenlijk met een achterwacht. Krijg je
twee meldingen van patiënten tegelijk
op je telefoon? Dan kun je één van die
meldingen naar je achterwacht door
sturen. Jouw buddy pakt deze melding
op en jij gaat naar de melding van de
andere patiënt.’
Het Moeder Kind Centrum biedt
zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Kinder- en neonatologie verpleegkundige Lidwien Vrolijk houdt overal haar patiënten in
het vizier.

Meer weten? Kijk op
www.bovenij.nl/moeder-kind-centrum
of bel 020 634 63 20.

Sneller en preciezer met
de nieuwe CT-scan

Zaterdag 13 oktober is de 1000ste baby in het Moeder Kind Centrum geboren: Hugo!
Voor de kersverse ouders waren er felicitaties, een luiertaart en een bos bloemen.
Moeder Ellen: ‘We werden heel goed begeleid, personeel was kundig, lief en behulpzaam.
Ook verliep het contact tijdens de bevalling erg prettig. Wij kijken zeer positief terug op
onze bevalling in het BovenIJ ziekenhuis.’

Muziek aan bed

Begin september werd een gloednieuwe CT-scan afgeleverd. Na de installatie
en de training voor radiologie laboranten, ervaren patiënten nu de voordelen
van de sprong in techniek.
Sneller en comfortabeler

‘Voor iedereen die ermee werkt is de
CT-scan een uitdaging’, vertelt senior
laborant radiologie Wybren Remery:
'Ga maar na; het oude apparaat ging al
elf jaar mee en de techniek heeft sinds
die tijd niet stilgestaan. Wij werken nu
met nieuwe software om de beelden
te bewerken. Onze patiënten zullen
het ook merken; voor hen wordt het
comfortabeler om de onderzoeken te
ondergaan en ze zijn waarschijnlijk
sneller klaar.'

apparaat; die is fors verminderd. Niet
dat de vorige scan onveilig was; het
vorige apparaat deed wat jaren geleden

het best mogelijk was, nu profiteren wij
en onze patiënten van de allernieuwste
techniek.’

Scherper en veiliger

De beelden die door Wybren en
collega’s worden bewerkt, verschijnen
als haarscherpe plaatjes op het scherm
van radioloog Jorrit Noordmans. Dat
geldt zelfs voor de plaatjes van hart en
longen waar beweging voor onscherpte
kan zorgen. Jorrit Noordmans: ‘Bij die
onderzoeken hebben we nu nog maar
weinig last van onscherpte door
beweging. Daardoor kunnen we het
onderzoek beter beoordelen. Een ander
voordeel is de stralingsdosis van het

Cellistes Mariëtte en Tjakina van Stichting Muziek aan Bed brengen een hele reeks
serenades aan patiënten in het BovenIJ ziekenhuis. Samen spelend op één cello zorgen
ze voor nieuwsgierige blikken, ontroering en spontaan meezingende patiënten en
medewerkers.

Radioloog Jorrit Noordmans (l) en senior laborant radiologie Wybren Remery (r) voor de
nieuwe CT-scan.

De inzet van Stichting Muziek aan Bed in het BovenIJ ziekenhuis wordt
mede mogelijk gemaakt door de Rotary Club Amsterdam Nieuwendam
en Amsterdam-Noord.

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Wij zoeken o.a. een

operatieassistent
en een

senior anesthesiemedewerker
Kijk op werkenbijbovenij.nl

Colofon
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