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To: Timothy Devlin <tdevlin@bournemouth.ac.uk>
Hello Tim,
And here is the official 4th newsle�er which is not online yet – March PATH-NL 2021.
Can you publish this one as well?
Thank you,
Jacobien
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Beste lezer,  

In de vorige nieuwsbrief heb je gelezen dat sinds februari van dit jaar de ZwApp+, de
informatie app voor zwangeren gebruikt wordt. Vandaag is ook de NeoZorg app in gebruik
genomen op de afdelingen Neonatologie van het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia
Ziekenhuis. 

De NeoZorg app wordt ouders aangeboden waarvan hun baby op de afdeling Neonatologie
is opgenomen (NeoZorg).  

In deze nieuwsbrief vind je meer informatie voor jou als professional die samenwerkt met
deze jonge ouders op de Neonatologie afdeling. 
  
Het is goed te weten: 
•    Welke informatie in de app staat. 
•    Hoe de app te gebruiken is.  

Zowel de NeoZorg app als de Zwapp+ app zijn gratis en te downloaden in de Google Play
Store en de Apple App Store. 
 

 

 

De NeoZorg app uitgelegd

Samen met Synappz Digital Health hebben we hard
gewerkt aan de NeoZorg app. Het is de tweede van vier
informatie apps in de geboortezorg en neonatologie, die
het levenslicht zien binnen het PATH-project en het VSV
Rotterdam-Zuid. De medische informatie in de apps is
samengesteld en gecontroleerd door de kinderartsen,
verpleegkundige specialisten,
neonatologieverpleegkundigen en de multidisciplinaire
teams van de organisaties die samenwerken binnen de
afdelingen Neonatologie van het Ikazia Ziekenhuis en
Maasstad Ziekenhuis. 

NeoZorg is ontwikkeld voor jonge ouders van wie de baby
na de geboorte op de Neonatologie afdeling is
opgenomen. De app geeft ouders deskundige informatie
en adviezen op het juiste moment na de geboorte.
Passend bij hun individuele situatie. Zo kunnen zij zich
inlezen, voorbereiden en de regie houden over de
ondersteuning en zorg die zij of hun baby nodig hebben.
Ook kunnen ouders, als ze even niet in het ziekenhuis
zijn, ter geruststelling een foto, berichtje of filmpje van hun
baby ontvangen via de app vanuit de afdeling
Neonatologie. 

De informatie apps dragen bij aan het 'voorbereid en goed
doordacht ouderschap' wat PATH voorstaat 
 

 

De NeoZorg app in gebruik

Het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis zijn gestart
met het werken op hun Neonatologie afdeling met de
NeoZorg app. De neonatologieverpleegkundigen zijn
getraind voor het gebruik van de app. 

Als ouders dat willen, worden ze uitgenodigd om de
NeoZorg app te gebruiken tijdens de opname van hun
baby. Ouders kunnen een informatiefolder met uitleg over
de app en het gebruik ervan lezen en uitleg van de
neonatologieverpleegkundige krijgen.  
  
De deskundige, betrouwbare en praktische informatie in
de app is afkomstig van de eigen kinderartsen,
verpleegkundigen en het multidisciplinaire team.  

Met de NeoZorg app hebben we een goed hulpmiddel
voor moeders en vaders op de Neonatologie afdeling. De
berichten, foto's en informatie over alles wat zij
tegenkomen op de afdeling met hun baby ondersteunen
hen optimaal. 

 

Implementatie
De NeoZorg app biedt ouders en daarmee de
zorgverleners veel ondersteuning. Het is van belang dat
NeoZorg bekendheid bij ouders op de afdeling krijgt.

De betrokken ziekenhuis afdelingen hebben een pakket
ontvangen met informatie over de app en materialen om
de app bij ouders onder de aandacht te brengen. 
  
Zie voor meer informatie: 

De lanceringsfilm 
Instructiefilm over de werking van de app 
Informatie folder

 

Voor meer informatie kun je terecht op: www.maasstadziekenhuis.nl/path 
Of kun je mailen naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl 

Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen? 
Meld je dan af door een mail te sturen naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl 
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