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Uw baby is opgenomen op de couveuse- of babykamer van
de kinderafdeling. Omdat u niet op ieder moment van de
dag aanwezig kunt zijn bij uw baby, bestaat de mogelijkheid
om via het internet contact te maken met de camera boven
de couveuse of wieg van uw baby.

Algemene regels gebruik babycam
Bij het maken van de videobeelden staat de zorg rondom
uw baby voorop. Door ontwikkelingsgerichte zorg toe te
passen proberen wij voor uw baby een omgeving te creëren
van rust, ontspanning en comfort. Dit doen wij door
bijvoorbeeld een doek over de couveuse te leggen
(lichtinval beperken), maar dit vermindert het camerabeeld
van uw baby.

Algemene regels
• U ontvangt in de inbox van uw opgegeven e-mailadres de

inloggegevens;
• Via de link in de e-mail komt u op de juiste pagina terecht.

Ook kunt u via m.cameramanager.com inloggen;
• U kunt met meerdere mensen tegelijk inloggen;
• De videobeelden via de babycam kunt u overal, waar u

toegang heeft tot Internet, opvragen;
• De babycam staat 24 uur per dag aan;
• De kinderverpleegkundige en/of kinderarts en overige

disciplines zijn vrij om de camera tijdelijk uit te zetten;
• Wanneer er zich een acute situatie voordoet wordt u zo

spoedig mogelijk gebeld;

 

• Wanneer u op de kraamafdeling verblijft is het mogelijk
om met uw eigen laptop / IPad / mobiele telefoon
verbinding te maken met het Internet en de babycam;

• Het is ook mogelijk een laptop te lenen op de
kraamafdeling.

Wanneer u vragen heeft, over bijvoorbeeld de periode dat
de camera was uitgeschakeld, kunt u deze tijdens uw
eerstvolgende bezoek aan de kinderverpleegkundige
stellen. Wij stellen het op prijs als u ons hierover niet belt.

Wanneer u op- of aanmerkingen heeft kunt u deze
bespreken met de kinderverpleegkundige en/of deze op het
evaluatieformulier vermelden bij ontslag uit het ziekenhuis.
Wij wensen u veel kijkplezier.

Deze service wordt u aangeboden door de Vrienden van Nij
Smellinghe.


