PATIËNTENINFO

Preterme baby

komt naar huis

Materniteit

Beste ouder,
Proficiat met de geboorte van uw kindje!
Uw baby’tje werd te vroeg geboren, vandaar spreken we over een
‘preterme baby’. Deze brochure is bedoeld om jullie na de thuiskomst
zo goed mogelijk op weg te helpen.

Buitenhuiswerkende ouder(s)
De eerste weken na jullie thuiskomst bij een te vroeg geboren kindje, blijft u of
uw partner best thuis.
Na het officiële zwangerschapsverlof, geven sommige werkgevers de gelegenheid
om tijdelijk onbetaald verlof of ouderschapsverlof te nemen. Probeer hiervan
gebruik te maken en vraag raad aan een UZA-medewerker van patiëntenbegeleiding.
U kunt voor uw baby ook een onthaalmoeder of kinderkribbe zoeken. Maar als
uw kindje gemakkelijk voor infecties vatbaar is, komt het best niet in aanraking
met andere kinderen. De gezondheid van uw kind primeert immers. Toch kan
dat er de thuissituatie niet gemakkelijker op maken. Zoek samen met uw arts
en patiëntenbegeleiding naar de beste oplossing die de belangen van u en uw
kindje beogen.
U hoeft uw werk zeker niet stop te zetten omwille van uw te vroeg geboren baby.
samengevat
• probeer in het begin bij uw baby thuis te blijven
• als u opnieuw gaat werken, zoek samen met de UZA-patiëntenbegeleiding
en uw arts naar de beste oplossing

Ontwikkeling van uw preterme baby
Bij het verlaten van de afdeling neonatologie heeft uw kind ongeveer de ontwikkeling van een doorsnee zuigeling, die zoveel weken jonger is dan het aantal
weken dat uw kind te vroeg geboren is. Met andere woorden: een preterm kindje,
geboren op de postmenstruele leeftijd van 28 weken, is op de kalenderleeftijd
van 7 maanden te vergelijken met een voldragen kind met een leeftijd van
4 maanden. Dit verschil verdwijnt stilaan bij de leeftijd tussen 1 en 2 jaar.
Bij het verlaten van de afdeling is uw baby nog snel vermoeid, kort daarom het
wassen en verzorgen van uw kindje in.
Het is belangrijk uw kind periodiek te laten onderzoeken om nota te nemen van
gewicht, lengte, hoofdomtrek, vorderingen van lichaamsbeheersing, handenspel,
taalontwikkeling en interactie met de omgeving.
U kunt ook een babyboek bijhouden. Dit dagboek met foto’s van uw kindje op
de leeftijd van 4-6, 10-12 en 15-18 maanden en op 3 en 7 jaar, draagt bij tot de
vereenvoudiging van een aantal medische en opvoedkundige beslissingen.
Bovendien kunt u er later met plezier nog in terugkijken. Het kan ook een bijdrage
leveren aan de follow-up van andere te vroeg geboren kinderen.

Voorbereiding op baby’s thuiskomst
de babykamer
De verblijfplaats van baby’s kamer moet aan vier belangrijke voorwaarden
voldoen. De babykamer moet:
1. tochtvrij zijn
Controleer heel de babykamer op isolatiezwakke plekken. De grote tochtmakers
zijn ramen en deuren. Voorzie daarom de zij- en onderkanten ervan met een
tochtstrip. Heeft u geen dubbele beglazing en laat het glas veel koude door?
Dan kunt u aan de binnenkant van het raam een stuk plexiglas aanbrengen.
Ook het sluiten van gordijnen en rolluiken kan helpen.
2. goed verwarmd zijn
Als uw baby het ziekenhuis verlaat, is hij hoge temperaturen gewoon. Pas de
temperatuur van de kamer geleidelijk aan, zodat hij kan wennen aan de normale
omgevingstemperatuur. Warm aanbevolen zijn: centrale verwarming, elektrische radiatoren en goed afgestelde gasconvectors. Gebruik indien mogelijk
geen gas- of gewone kachels omwille van giftige gassen en verstikkingsgevaar.
Ook elektrische verwarmingskussens en warmwaterkruiken kunnen gevaarlijk
zijn omdat ze kunnen ‘lekken’. Eventueel kunt u het bedje voorverwarmen met
een kersenpit- of gelkussentje.
3. verlucht zijn
Goed verluchten, doet u uiteraard alleen wanneer uw baby niet op zijn kamer
is. U legt hem pas terug in zijn wieg als de kamer terug warm genoeg is.
4. een juiste vochtigheidsgraad hebben
Te droge lucht tast de luchtwegen aan. Verhelp dit eventueel met een luchtbevochtiger of door enkele potjes water op de verwarming te plaatsen. Indien
u over een hygrometer beschikt, zorgt u er best voor dat de luchtvochtigheid
niet lager is dan 40%.

Beschikt u niet over een aparte kinderkamer of heeft u uw baby overdag
liever dicht bij u? Dan kan hij gerust ook in de leefkamer slapen. Op voorwaarde
natuurlijk dat deze kamer aan de babykamer vereisten voldoet en u rekening
houdt met de volgende belangrijke punten:
• sta erop dat er niet gerookt wordt
• hou zieke of verkouden knuffelaars en kijklustigen uit de buurt
• respecteer de slaap van uw baby
’s Nachts kunt u uw kindje zo nodig bij u op de kamer nemen. Dat is vooral gemakkelijk indien u nog nachtvoeding geeft. Pas ook hier de kamertemperatuur aan.
Als uw baby een eigen kamer heeft, kunt u zich eventueel een goede babyfoon
aanschaffen zodat u altijd kunt horen wat er in de babykamer gebeurt. Dit toestel
is verplaatsbaar en heel handig.
samengevat
• de babykamer mag geen tocht doorlaten
• de babykamer moet een aangepaste temperatuur en vochtigheidsgraad
hebben
• er mag nooit gerookt worden in de babykamer of omgeving van de
baby
• er mogen geen zieke bezoekers langskomen
• gebruik eventueel een babyfoon

het bedje
Als u pas thuis bent, ligt uw baby best in een wieg of klein bedje. Zo ligt hij veilig
en knusjes geborgen, als in een warm nestje. Heeft u al een groot kinderbed gekocht? Geen probleem: leg uw baby dan in zijn reiswieg en zet die in het grote bed.
De koetswieg (dit is het bovenste gedeelte van de wandelwagen) mag nooit
gebruikt worden als vaste slaapplaats. De binnenkant is meestal niet luchtdoorlatend waardoor de luchtcirculatie belemmerd wordt. Indien uw baby in een
kinderbed slaapt, dek de bovenlaag dan voor de helft op. Zo ligt uw baby onderaan het bed en kan hij niet beklemd raken als hij naar beneden schuift.

hoe maakt u het bed op?
• onderlaag: gebruik een matrasbeschermer. Indien de matras niet geplastificeerd
is, gebruik dan molton of een sponzen handdoek als onderlaken
• bovenlaag: voorzie een bovenlaken en een paar warme dekens
Gebruik nooit een kussen of donsdeken omwille van verstikkingsgevaar. Indien u
een kussensloop als bedgarnituur wil gebruiken, gebruik ze dan zonder kussen.
Zorg ook voor enkele reservelakens en –dekens want een klein ‘ongelukje’ is snel
gebeurd. Accidentjes zoals het teruggegeven van voeding, urine en stoelgang,
vormen een besmettingsbron en zijn een efficiënte voedingsbodem voor allerlei
bacteriën. Daarom moet u regelmatig de hele wieg of het bedje reinigen. Maak
de afwasbare oppervlakten met een detergent schoon en de linnenbekleding
met een zacht waspoeder. Vergeet alles niet zorgvuldig te spoelen en goed te
drogen.
Als u nog geen bedje gekocht heeft, hou dan bij de aankoop rekening met de
volgende veiligheidstips:
• opstaande zijkanten: zodat uw baby er niet kan uitvallen of ‘ontsnappen’
• korte afstand tussen de spijlen: maximum 7 tot 8 cm anders kan baby’s hoofdje
knellen tussen de spijlen
• een stevige matras: die volledig aansluit op het bedkader
• best zonder wieltjes: zijn te gevaarlijk (blokkeerbare wielen kunnen wel)
• hemelmobiel: decoratief en nuttig bij tocht
• gebruik geen hulpmiddelen om uw baby ‘vast te leggen’: gebruik beter een
trappelzak om hem warm te houden
• leg uw baby liefst op de rug
Indien uw arts andere richtlijnen geeft, moeten deze uiteraard opgevolgd worden.
samengevat
• kinderbed of wieg
• stevige matras
• de juiste lakens en dekens
• nooit een kussen of donsdeken
• wieg regelmatig reinigen
• veiligheid niet uit het oog verliezen
• baby liefst in rugligging leggen

de uitzet
Als het om uw eerste kindje gaat en zijn vroegtijdige geboorte vrij onverwacht
kwam, dan moet u uw babyuitzet waarschijnlijk nog grotendeels klaarmaken.
De volgende gemiddelde babyuitzetlijst kan hierbij helpen:
• 6 hemdjes van Interlock of een bodymodel
• 6 gemakkelijk wasbare truitjes
• sokjes of kruippakjes met sokvoetjes
• 1 muts en 1 jasje
• 10 tetradoeken
• wegwerpluiers of flanellen luiers
• lakentjes
• 1 matrasbeschermer (of een matrasje met plastic bovenlaag)
• enkele molton onderleggers
• 2 fleece dekentjes
• voldoende dikke sponzen, handdoeken en washandjes
aankooptips
• laat u niet te snel verleiden om meer babykleren te kopen dan voorzien, u zult
waarschijnlijk nog kinderkledij cadeau krijgen en uw baby groeit er toch snel uit
• uw baby is waarschijnlijk kleiner dan u verwacht had: sommige spullen lijken
te groot. Ga daarom geen dure, speciaal-kleine-maatkleding kopen want uw
kindje wordt snel ‘groot’. De mouwen kunt u bijvoorbeeld gewoon omplooien.
En bedenk ook dat veel nieuwe kleedjes, zelfs na een correcte wasbeurt, toch
een maat kleiner worden en beter zullen passen
• nieuwe babykleding moet voor gebruik gewassen worden; heel wat klanten
hebben ze immers bewonderd en aangeraakt
benodigdheden bij de praktische verzorging
• een tafel met verzorgingskussen
• een babybad
• zachte babyzeep
• een digitale babythermometer
• wattenstaafjes
• babymelk
• papieren zakdoekjes of reinigingsdoekjes
• babyolie om eventuele melkkorsten te verwijderen

Bedenk dat vuile luiers een geurtje hebben waar microben best van houden, laat
deze dus zeker niet op de babykamer achter.
thuishulp
Bij de thuiskomst heeft u heel wat om handen en is alle hulp welkom.
Huishoudhulp kunt u best vooraf regelen:
• via uw mutualiteit
• via de Kraamvogel: tel 03 238 11 00 - www.kraamvogel.be
• via dienstencheque

Dagelijkse verzorging
baby’s temperatuur
De lichaamstemperatuur van een baby moet tussen 36,5 en 37,5°C bedragen. Dat
is heel belangrijk, zeker voor een prematuur geboren kind. U kunt dit bekomen
door uw baby warm genoeg te kleden. Normaal volstaan een hemdje, bloesje en
kruippakje of sokjes. De wieg voorziet u best van een warm deken.
De eerste dagen volgt u best de lichaamstemperatuur van uw baby door deze
geregeld te controleren zoals u geleerd heeft op de afdeling materniteit. Doe dit
best wanneer uw baby net uit zijn wieg komt, bijvoorbeeld vóór het bad. Als de
temperatuur van uw baby minder dan 36,5°C bedraagt, dan moet u uw baby bijverwarmen, want hij is nog niet sterk genoeg om tegen de koude ‘te vechten’.
voorkom ondertemperatuur
1. doe uw baby een warmere pyjama aan
2. leg een extra deken bij
3. verhoog de kamertemperatuur
4. zet uw baby een mutsje op
U moet uw baby ook niet té warm kleden en toedekken. Hij moet zich stilaan
aan de omgeving leren aanpassen en temperatuurverschillen leren opvangen.
Na enkele weken zult u merken dat zijn lichaamstemperatuur stabiel is en dan
hoeft u deze ook niet meer regelmatig te controleren.
Zweten en warm aanvoelen zijn vaak een teken van overtemperatuur. In dit geval
neemt u best uw baby’s temperatuur op. Indien zijn temperatuur hoger dan 37,5°C
bedraagt, kunt u de stappen zoals hierboven beschreven in omgekeerde volgorde
uitvoeren. Indien de hogere temperatuur aanhoudt, raadpleeg dan een arts.
samengevat
• lichaamstemperatuur van uw baby moet tussen 36,5 en 37,5°C zijn
• geregeld temperatuur van uw baby meten
• gebruik een digitale thermometer
• omgevingstemperatuur eventueel aanpassen

het bad
waar?
Zolang uw baby in het kinderbad gaat, kunt hem in de badkamer of keuken wassen al naargelang welke plaats hiertoe het meest geschikt is. Bedenk dat de minimumtemperatuur 22°C moet zijn en dat tocht slecht is. Een kaartje op de deur met
bijvoorbeeld: ‘baby in bad’, is geen overbodige maatregel om een onverwachts
geopende deur met de daardoor veroorzaakte tocht te voorkomen.
wanneer?
‘Badtijd’ betekent voor een baby ‘speeltijd’. Elk moment van de dag is geschikt,
als u er maar rustig de tijd voor kunt nemen. Geef het bad wel best voor de
voeding en niet erna.
wat klaarleggen?
• zeep
• een washandje
• 2 handdoeken om de baby af te drogen
• een dikke sponzen handdoek of dekentje om de baby in te rollen voor de
voeding na het bad
• een hemdje, kleedjes, luiers
• reserve handdoeken en kleding (vooral jongens kunnen wel eens een plasje
maken zodat alles rondom hem nat wordt; wanneer u dan nog andere kleding
moet halen, krijgt uw baby het te snel koud)
• wattenpropjes en/of wattenstaafjes om neus, ogen en oorschelpen te reinigen
• babyolie om eventuele korstjes aan neus en oren te verwijderen
• een beschermend product om uitslag op de stuit tegen te gaan: babycrème,
zinkoxidezalf
• een digitale thermometer

het bad klaarmaken
De badwatertemperatuur moet tussen de 36 en 37°C bedragen. Gebruik best
een badthermometer of controleer de temperatuur met de rug van uw hand of
met uw elleboog. Het water moet aangenaam warm aanvoelen. Uw hand of elleboog moet wel droog zijn, anders heeft u geen temperatuursgevoel. Let op voor
verbrandingsgevaar. Laat eerst het koude en dan pas het warme water lopen.
Staat de kraan in de omgeving van het bad? Laat dan eerst nog wat koud water
lopen zodat de kraan niet meer gloeiend heet is. Zo vermijdt u brandwonden bij
uw baby, uzelf en eventueel bij uw andere kinderen. Vul het bad nooit bij terwijl
uw baby er al in zit. Een koude of hete waterstraal over rug of buik vindt niemand
leuk. Maak er ook een gewoonte van om een lopende kraan indien mogelijk weg
te draaien. U moet er altijd voor zorgen dat uw baby niet afkoelt. Ga daarom als
volgt te werk:
• leg de dikke sponzen handdoek open op het luierkussen
• doe de luier van uw baby uit en reinig zijn stuitje
• neem eventueel zijn temperatuur: is deze nogal laag, hou dan het baden zo
kort mogelijk zodat uw baby niet nodeloos afkoelt. Indien de temperatuur
lager is dan 36.5°C, kunt u beter overwegen het bad uit te stellen tot voor een
volgende voeding
• doe zijn kleedjes en hemdje uit en sla de handdoek om hem heen
baby wassen
• reinig de oogjes (van buiten naar binnen) en was het gezichtje met water
zonder zeep en droog goed af
• zeep uw baby volledig in
• neem uw baby vast: steek één arm onder het hoofd door en hou met die hand
zijn oksel vast, met uw andere hand heft u zijn stuit op
• opgelet: een ingezeepte baby is glibberig!
rechtshandigen: linkerhand onder de nek door en uw kindje onder de
linkeroksel vastnemen - linkshandigen: rechterhand achter de nek door en de
rechteroksel van uw kindje vastnemen
• laat uw baby zachtjes in het water glijden, eerst de voetjes en dan de rest van
het lichaam zodat hij langzaam kan wennen
• zorg ervoor dat zijn oren niet onder water komen
• spoel hem af met uw vrije hand

• uw baby zal de golfjes fijn vinden en met zijn voetjes het water hoog
doen opspatten. Dat is prettig, maar hou uw baby niet te lang in het water,
denk aan de afkoeling!
einde van het badfestijn
• neem uw baby uit bad en wikkel hem onmiddellijk in een grote handdoek en
dep hem gauw droog
• met de andere handdoek of luier kunt u hem grondig afdrogen, vooral in de
huidplooien
• leg hem vervolgens op een droge handdoek zodat hij niet verder afkoelt
• wrijf de stuit van uw baby in met een beschermende zalf
• kleed uw baby aan en rol hem in een deken
• borstel zijn haartjes
• reinig de oorschelpen met een wattenpropje of –stokje. Eventuele korsten kunt
u met wat babyolie verwijderen
• indien nodig, reinig het neusje met een papieren zakdoekje met zacht puntje,
eventueel kunt u eerst eens spoelen met fysiologisch water
Opgelet!
• wanneer u verkouden bent en steeds moet niezen of hoesten, kunt u best een
masker voordoen. Deze zijn te koop in de apotheek. Indien het een herbruikbaar
masker betreft, was het dan regelmatig. U kunt ook een zakdoek voor uw neus
en mond binden
• propere handen zijn belangrijk
• lange nagels, ringen, armbanden en uurwerken kunnen het tere huidje van uw
baby gemakkelijk verwonden
• was steeds uw handen wanneer u uw baby verluierd heeft
samengevat
• zuivere handen zijn belangrijk
• tocht en afkoeling vermijden
• kies het meest geschikte ogenblik voor het badmoment
• leg alles op voorhand klaar
• gezicht en ogen zonder zeep wassen

de voeding
Aantal voedingen: geef geen extra voeding of sla geen voeding over op eigen
initiatief. De voeding is enkel aanpasbaar door uw arts, de vroedvrouw of door
de verpleegkundige van Kind en Gezin. Meer informatie over voeding krijgt u via
aparte brochure’s op de afdeling materniteit van het UZA.
Vanaf jullie thuiskomst, kunt u aan een zelfstandige vroedvrouw vragen om
dagelijks bij u langs te komen. Adressen van zelfstandige vroedvrouwen kunt u
vinden via:
• de Kraamvogel - tel 03 238 11 00 - www.kraamvogel.be
• de vereniging van vroedvrouwen - www.vlov.be

de luiers
Stoffen luiers of wegwerpluiers? De keuze is aan u. Zolang jullie er zich goed bij
voelen, zijn beide mogelijkheden aanvaardbaar. De meeste wegwerpluiers zijn
een beetje geparfumeerd en de huid van sommige baby’s kan hierdoor geïrriteerd
raken met huiduitslag tot gevolg. Wanneer dit bij uw baby het geval is, gebruik
dan best stoffen luiers tot het stuitje van uw baby weer genezen is. Daarna kunt u
een ander merk gebruiken en testen of dit beter is. Komt de irritatie steeds terug,
gebruik dan best stoffen luiers.
Flanellen luiers vragen natuurlijk meer werk en discipline omwille van hygiëne.
Een goede organisatie kan dit werk tot een minimum herleiden. Spoel de luiers
voor ze in de wasmachine gaan. Gebruik een neutraal zeeppoeder. Schakel het
kookwasprogramma in en spoel grondig na. Sommige baby’s krijgen huiduitslag omdat ze niet tegen wasverzachter kunnen: gebruik er dan gewoon géén.
Informeer even bij de wasdienst in uw buurt, steeds meer wasserijen bieden hun
klanten een extra luierdienst aan.
wat moet u doen als baby’s stuitje geïrriteerd is?
• reinig het stuitje grondig: gebruik geen zeep, enkel zuiver water
• hou het stuitje droog: verschoon uw baby telkens wanneer hij een natte of
vuile luier heeft
• geneest het stuitje niet, breng dan een beschermende babyzalf of zinkoxidezalf aan

samengevat
• keuze tussen stoffen luiers en wegwerpluiers
• vermijd huiduitslag
• reinig het stuitje grondig en hou het droog
• gebruik eventueel een beschermende zalf

slaapgewoonten
De verpleegkundigen kunnen u heel wat leren over specifieke slaapgewoonten
van uw baby zoals Slaapt hij gemakkelijk in? Heeft hij vaak nog last van een ‘laat’
boertje? of Wordt hij soms plots wakker? Allemaal belangrijke vragen waarop zij u
graag antwoorden.
Gedurende de eerste weken moet u uw baby ’s nachts wakker maken om te
drinken. Dat is belangrijk om zijn suikergehalte op peil te houden. Zodra uw baby
minder voeding nodig heeft, mag u een nachtpauze inlassen. Doe dit geleidelijk
aan door met de pauzes te schuiven. Zorg er wel voor dat de baby voldoende
voedingen krijgt over 24 uur. Leer uw baby ook het onderscheid tussen dag en
nacht.
• na de voeding is uw baby gewoonlijk ontspannen, maak er overdag een fijn
moment van door met hem te spelen, liedjes te zingen en hem te vertroetelen,
maar hou ’s avonds het voedingsmoment zo kort mogelijk
• laat overdag de gordijnen van baby’s kamertje open en sluit ze ’s avonds, laat
eventueel een nachtlampje branden
• wanneer uw baby huilt, kunt u hem gewoonlijk troosten door hem te strelen
of wiegen
• leg uw baby op zijn rug (enkel op advies van de arts op zijn zij)
• zorg voor een goed verluchte en verwarmde kamer
• stop uw baby niet te strak in en dek hem wel goed toe, gebruik geen
donsdeken
• pas kleding en beddengoed aan de temperatuur van de kamer aan en niet aan
de buitentemperatuur. Om na te gaan of de babykleding met het isolerend
vermogen van het beddengoed en de kamertemperatuur afgestemd zijn, gaat
u best de hoofdtemperatuur van uw kind na tijdens zijn slaap

samengevat
• leg uw baby bij voorkeur op zijn rug
• informeer naar de slaapgewoonten van uw kind
• leer uw baby het onderscheid tussen dag en nacht
• neem een redelijke nachtrust in acht
• uw baby mag niet zweten
• lees de brochure: ‘veilig slapen’ van Kind en Gezin

gaan wandelen
Wandelen is gezond! Dat klopt, maar die waarheid kan scherpe kantjes hebben.
Vandaar enkele belangrijke opmerkingen:
• voor u gaat wandelen met uw baby, mag hij absoluut geen moeilijkheden meer
hebben om binnenshuis zijn lichaamstemperatuur op peil te houden
• hou uw eerste uitstapjes kort, want uw baby moet nog wennen aan de
buitenlucht. We raden aan om na het uitstapje uw baby’s temperatuur te nemen
om te zien of hij het niet te warm of koud heeft
• ga liefst wandelen bij zacht weer, zonder regen, wind of mist
• kies ook het beste moment van de dag. In de lente, herfst en winter is dit meestal
’s middags omdat het dan het warmst is. Tijdens de zomer best ’s morgens en
’s avonds omdat het heel ongezond is voor uw baby om bij brandende zon
buiten te komen
samengevat
• uw baby moet binnen een stabiele lichaamstemperatuur hebben
• in het begin: korte wandelingen & lichaamstemperatuur controleren na
de wandeling
• wandel bij zacht weer, geen regen, wind of mist
• wandel in de lente, herfst en winter op de middag
• wandel in de zomer ’s morgens en ’s avonds
• wandel niet in de brandende zon!

bezoek
Nu uw baby thuis is, wil iedereen hem bewonderen. Bezoek ontvangen is echter
vermoeiend zowel voor u als uw baby. Hou het daarom rustig. Organiseer geen
grote bijeenkomsten die gepaard gaan met veel stress. Voor uzelf, maar zeker
voor uw baby kan de druk te groot worden.
• laat uw baby zoveel mogelijk rusten tijdens het bezoek en stoor hem niet
• er mag niet gerookt worden in de kamer waar uw baby slaapt of ligt
• uw baby slaapt best thuis in zijn vertrouwde omgeving. Als u er eens
tussenuit wil, neem dan een oppas, neem uw baby liever niet mee naar drukke
bijeenkomsten
• zieke mensen komen natuurlijk niet op bezoek

Medische weetjes
diarree
Wanneer uw baby’s stoelgang er anders uitziet dan gewoonlijk zonder dat er iets
veranderd werd aan de voeding, wees dan op uw hoede.
wanneer spreekt men van diarree?
• als de stoelgang veel frequenter is dan gewoonlijk en ook dunner is
• als de stoelgang slijmen bevat
• als de stoelgang niet genoeg gebonden is en er deels waterig uitziet
• als er bloed in de stoelgang voorkomt
Bij diarree moet u uw arts raadplegen!
Blijf de baby steeds vocht toedienen, anders droogt hij uit!
constipatie
Sommige baby’s hebben last om stoelgang te maken. Dan spreken we over
‘constipatie’. Geef géén laxerend middel zonder eerst het advies van uw arts te
vragen. U moet zeker de dokter raadplegen wanneer u bloed in de stoelgang
opmerkt. Dat kan wijzen op een aarskloofje. Dat is heel pijnlijk waardoor uw baby
zijn stoelgang gaat ophouden en waardoor deze nog harder wordt.

snuffelneus
Wanneer uw baby snuffelt, kunt u de neusgangetjes spoelen met fysiologisch
serum (verkrijgbaar bij de apotheek of in een babywinkel, verpakking: best in
unidoses). Verwijder de slijmen met een papieren zakdoekje, opgerold tot een
zacht puntje of met een aspiratiepeertje (verkrijgbaar bij de apotheek of in een
babywinkel).
Het is belangrijk een arts te raadplegen wanneer de slijmen verkleuren, want dat
kan wijzen op een beginnende luchtweginfectie.
Gebruik zeker geen neusdruppels die u nog toevallig in huis heeft. Neusdruppels doen het neusslijmvlies ontzwellen, maar zijn schadelijk voor kleine baby’s.
De baby slikt dikwijls slijmen in en deze verteren niet goed waardoor hij minder
goed kan eten of zelfs niet kan braken.
samengevat
• hou neusgangen open met fysiologisch serum
• neusdruppels verkrijgbaar enkel op voorschrift
• zuig de slijmen weg met een aspiratiepeertje of spoel ze door
• raadpleeg uw arts!

koorts
Wanneer uw baby een lichaamstemperatuur haalt van 37,5°C, moet u zich
afvragen of uw baby koorts heeft. Kijk eerst na of uw baby te warm toegedekt is.
Indien dit het geval blijkt te zijn, dek hem dan minder warm toe en controleer de
verhoging bij de volgende voeding. Als deze hoog blijft of nog stijgt dan heeft
uw baby koorts.
Koorts is een alarmsignaal dat een infectie aankondigt. Wanneer de lichaamstemperatuur tot boven de 38°C stijgt, moet u de dokter raadplegen. Hij zal zeggen wat u moet doen om de koorts te doen dalen en hij zal de koortsoorzaak
uitzoeken.
Hoge koorts is gevaarlijk bij kinderen minder dan één jaar omdat er zich dan
koortsstuipen kunnen voordoen. Zorg ervoor dat uw baby afkoelt in een lauw
badje en dek hem minder warm toe (geen dekens en enkel een hemdje).

samengevat
• boven de 38°C heeft uw baby koorts
• koorts is gevaarlijk
• raadpleeg de dokter
• zorg ervoor dat uw baby afkoelt bij koorts

braken
Heel wat kindjes hebben een terugvloei van de maag naar de slokdarm. Het is
van belang dat uw baby goed geboerd heeft na zijn voeding. Indien nodig kunt
het bedje in hoogstand brengen zodat uw baby met het hoofdje hoger komt te
liggen. Als er melk terugvloeit, is de kans zo kleiner dat deze in de luchtwegen
terecht komt. Om dit te verhinderen, kunt u ook iets onder het matrasje aan het
hoofdeinde steken. U kunt eventueel ook de bedpoten op een soort ‘bedblok’
plaatsen. Let wel op dat het bedje stabiel staat en niet kan wegglijden. De baby
komt zo op een hellend vlak te liggen. De matras mag geen knik vertonen. Gebruik
nooit een hoofdkussen om uw kind met het hoofd hoger te leggen!
Om te vermijden dat uw kind telkens onder de dekens wegschuift, kunt u een
luier tussen de beentjes doorsteken en aan weerskanten van het bed bevestigen.
Wanneer uw baby zelden of nooit braakt, maar plots bij verschillende voedingen
begint te braken, moet u uw dokter raadplegen. De baby krijgt anders onvoldoende vocht en verliest zouten zodat er, net als bij diarree, uitdrogingsgevaar
bestaat.
samengevat
• bedje in hoogstand
• bij herhaald braken: dokter raadplegen
• gevaar voor uitdroging
• geen hoofdkussen!

vaccinatie
Routinevaccinaties worden ook aan te vroeg geboren baby’s toegediend.
Alleen het tijdstip waarop dit gebeurt, kan verschillen. Als er geen tegenindicaties
zijn, mag uw baby zijn eerste vaccinatie drie maanden na de geboorte krijgen,
ongeacht of hij wel of niet te vroeg geboren werd. Het tijdstip en de soort
vaccinatie wordt bepaald door de arts.
samengevat
• uw baby moet gevaccineerd worden

Nog vragen?
U kunt ons steeds contacteren op het nummer 03 821 59 50 van de materniteit.

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
+ 32 3 821 30 00
+ 32 3 829 05 20
info@uza.be
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