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Beste ouders  

 

Welkom op de dienst neonatologie.  
Verheugd om de geboorte van je baby… Bezorgd om de 
‘onverwachte’ opname van je baby op onze afdeling...   
Wij hebben aandacht voor deze gemengde gevoelens.  
 

Elke baby wordt deskundig en met de nodige aandacht verzorgd. De 
ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. We zetten ons in 
voor een aangenaam verblijf voor jullie en jullie baby en verwachten 
een goede samenwerking.  
Met dit boekje willen we je inzicht geven in de werking van onze 
afdeling en van ons team bestaande uit kinderartsen,  
kinderverpleegkundigen en vroedvrouwen. 
Dit boekje is ook jullie eigen couveusedagboek. 
Er is volop plaats voor het vastleggen van alle leuke, minder 
leuke, lieve en spannende gebeurtenissen.  
Het dagboek wordt vanaf de eerste dag bijgehouden door 
de verpleegkundigen die je baby verzorgen, maar ook door 
jullie zelf of iedereen die een bijdrage wil leveren.  
Aan het einde van het verblijf kan je dit dagboek meenemen als leuke 
herinnering voor later. 
 
 

 
 
 
 

 

Molly is een ruimtewezentje met zin voor avontuur.  
Met een raket vliegt Molly langs de planeten en landt op 
de Aarde.Molly voelt zich ook thuis in az Sint-Blasius. 
We hebben, naast deze onthaalbrochure, ook extra 
folders over specifieke onderwerpen in verband met je 
zwangerschap, bevalling en/of verzorging van je baby.  
Je kan ze bekomen bij je arts of de vroedvrouwen. 
Als je Molly in deze brochure ziet, dan bestaat er een 
aparte folder over dit onderwerp. 
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Wie is wie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderartsen 
 

Tijdens het verblijf van je kind op onze neonatologie zal een van onze 
kinderartsen je baby opvolgen. Je mag zelf kiezen wie van onze kinder-
artsen dit wordt. Heb je geen voorkeur, dan wordt één van hen volgens 
een beurtrol toegewezen. 

 

Het team van kinderartsen bestaat uit (van links naar rechts op bovenstaande foto’s) 
dr. Ivo Corthouts (diensthoofd kindergeneeskunde) 
dr. Sybien Lampmann (diensthoofd neonatologie) 
dr. Piet Verlinde  
dr. Bart Rutteman  
een dokter-assistent(e) pediatrie (niet op de foto) 
dokter-stagairs (niet op de foto) 
 
Gedurende het verblijf op de neonatologie wordt je baby dagelijks 
nagekeken door de kinderarts. In het weekend zal dit door de kinder-
arts van wacht zijn. 

 

Het team 
 

De hoofdvroedvrouw is Jenny Bogaerts (zie foto hiernaast). 
Het team bestaat verder uit: 

 een 16-tal vroedvrouwen/ pediatrisch verpleegkundigen, 
waaronder 3 borstvoedingsdeskundigen 

 studenten vroedkunde 
Als team maken we het verblijf van je baby zo aangenaam mogelijk.  
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De dienst Neonatologie 

 
De dienst neonatologie is een dienst voor te vroeg geboren kindjes 
(prematuren) en pasgeboren kinderen met bijzondere (tijdelijke) 
problemen.    
Een kind dat te vroeg geboren is, is niet altijd klaar om in een 
normale omgeving te leven. Het is extra gevoelig voor infecties, het 
kan zijn lichaamstemperatuur moeilijk op peil houden en heeft soms 
wat hulp nodig bij de ademhaling (extra zuurstof, uitzonderlijk zelfs 
kunstmatige beademing). 
 
Onze dienst telt 7 individuele boxen 
(kamers). Glazen wanden bieden een open 
en veilige sfeer, terwijl de ingewerkte 
blinden tussen de boxen toch zorgen voor 
de nodige privacy. Zo kunnen ouders en 
baby in alle intimiteit samen zijn en kunnen 
mama’s in alle rust borstvoeding geven. 
 
Om de toestand van je baby te bewaken (hartslag, ademhaling, 
bloeddruk,…), wordt veel apparatuur gebruikt. Je baby is door allerlei 
draadjes met deze apparatuur verbonden. Daar kan je wel even van 
schrikken... 
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 Mijn aankomst op de dienst neonatologie 
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Toegang tot de afdeling 

 

Bezoekregeling dienst neonatologie 
 

Er is geen vrije toegang; bezoekers komen via de kraamafdeling en 
bellen aan. Ouders kunnen gebruik maken van een toegangsbadge, 
hiervoor betaal je een waarborg van 25 euro (die krijg je terug bij het 
inleveren van de badge bij het ontslag van jullie kindje). Om de 
veiligheid van onze patiëntjes te waarborgen, vragen we met 
aandrang om je badge niet door te geven aan andere bezoekers! 
 

 Ouders mogen onbeperkt op bezoek komen. 
 

 Voor familie zijn er 2 bezoekmomenten voorzien tussen 16.30 en 
17.00u en tussen 18.30 en 19.00u. 

- steeds vergezeld door één van de ouders 
- maximum 2 personen gedurende 10 minuten per 

bezoekmoment 
- kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegelaten (behalve 

broertjes en zusjes). 
 

 Je kindje wordt door het bezoek niet aangeraakt of op schoot 
genomen. 
 

 Breng geen bezoekers mee die verkouden zijn of in contact 
kwamen met een infectieziekte. 
 

 Laat je bezoek in stilte verlopen. 
 

 Respecteer de privacy van andere ouders en kindjes; richt je 
aandacht enkel op je eigen kindje.  
Wij geven enkel inlichtingen aan ouders, nooit aan anderen. 
 

 Elke bezoeker moet zijn handen ontsmetten (volgens de 
richtlijnen ter plaatse). Bezoekers dragen ook een 
mondmasker. 
 

 Eten en drinken in de boxen is niet toegelaten. 
Een petflesje water kan wel. 
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De ouders 
 
Kom je baby zo vaak mogelijk bezoeken! Wees niet bang om hem aan 
te raken, te strelen en tegen hem te praten. Hij zal je stem 
herkennen. Respecteer wel zijn slaapmomenten! 
 
Zodra de toestand het toelaat, mag je je kindje op schoot nemen en 
knuffelen. De verpleegkundige zal je hierbij helpen.  
 
Beperk het GSM-gebruik. Negeer even de buitenwereld en grijp het 
moment aan om met niets anders dan met je baby bezig te zijn. 
 
Ouders kunnen op om het even welk ogenblik met hun vragen 
terecht bij de verpleegkundige van de dienst neonatologie. Aarzel 
niet om te bellen, zelfs ’s nachts! 
 052 25 27 06 (buitenlijn) 
      27 06 (binnenlijn, vanop je kamer) 
 
We vragen bij je bezoek aandacht te hebben voor volgende 
richtlijnen, in het belang van je kindje: 
 

 Premature baby’s zijn erg vatbaar voor infecties. Daarom is 
persoonlijke hygiëne heel belangrijk.  
 

 We vragen bij het betreden van de afdeling een correcte 
handhygiëne toe te passen :  

- ringen en uurwerk uitdoen  

- handen ontsmetten met handalcohol ( bij de ingang naast 
de deur) 

- handen even laten drogen  
 

 Vraag gerust een maskertje bij een verkoudheid of een 
koortsblaar.  
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De verzorging van je baby 

 

In de incubator 

Bij opname wordt je kindje in een incubator gelegd, waarin hij goed 
kan worden geobserveerd. Dankzij de incubator (couveuse) kunnen 
we de baby in een zo optimaal mogelijke omgeving verzorgen. 
 

 In de gesloten incubator is de temperatuur hoger dan de 
omgevingstemperatuur. De couveuse neemt als het ware de rol 
van de baarmoeder over. Zo kunnen we de temperatuur precies 
afstellen op de behoefte van je kindje. Door de glazen koepel 
kunnen we de toestand van je baby ook nauwgezet volgen en 
via de vensterdeurtjes van de incubator wordt uw baby 
verzorgd. 
 

 Er bestaan ook open incubators met een verwarmde gelmatras 
en verwarmingslamp. 
 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkY_93rnQAhXBWxoKHST4BMEQjRwIBw&url=http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/10-weken-extra-verlof-voor-moeders-van-couveuse-kindje/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNHJzbNwNyEj-PUOKzSDdvi2nDASdQ&ust=1479813963729290
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Kangoeroeën 
 
De kangoeroemethode is een manier van vastnemen van de baby 
door de moeder / partner via rechtstreeks huidcontact. Kangoeroeën 
kan zowel bij te vroeg geboren als voldragen baby’s. Wanneer je baby 
op neonatologie verblijft, vraag dan aan de verpleegkundigen of 
vroedvrouw of jullie kunnen kangoeroeën. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Je baby is naakt (met uitzondering van een luier en eventueel een 
mutsje) en wordt in verticale houding tegen de blote borst van 
partner of moeder gehouden. Over zijn rugje komt een verwarmde 
handdoek of een speciale band. Gedurende het kangoeroeën mogen 
jullie naar believen je baby strelen, aaien en kussen. Ook zingen en 
neuriën wordt sterk aangeraden. 
 
Voordelen voor de baby 

 Hij gaat rustiger ademen en slaapt 
dieper. 

 Hij heeft een betere spijsvertering; 
de kans op slagen van de borst-
voeding vergroot. 

 Hij oefent zijn tastzin door het 
betasten van de huid van de ouders 

 
Kangoeroeën doet ook deugd voor 
de ouders. Het werkt het beste 
wanneer je als ouder rustig en 
ontspannen bent. Kangoeroeën 
mag geen verplichting zijn, maar 
een intens verlangen naar een 
intiem en gelukzalig moment met je 
baby, gedurende een periode van 
minimum 30 minuten. 
 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tcja7bnQAhWCbBoKHTwGD_UQjRwIBw&url=http://www.oudersvannu.nl/baby/0-4-weken/bevalling-kraamtijd/kraamtijd/je-baby-kangoeroeen-waarom-is-het-zo-belangrijk/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNGOCmsY35NlV9ZU4YlJ_UDjUKFOFQ&ust=1479817919350877
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Ontwikkelingsgerichte zorg
 
Indien je baby op de dienst neonatologie verblijft, wordt hij verzorgd 
volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. De omgeving of 
het milieu waarin de baby wordt verzorgd is enorm belangrijk.  
 
De baarmoeder houdt de baby lekker warm, dient als schokdemper, 
dempt geluiden, dooft het licht, geeft de baby een aangepaste 
houding en biedt weerstand tegen kiemen. Bij de geboorte komt de 
baby in een totaal andere omgeving terecht.  
 
De verpleegkundigen/vroedvrouwen zullen er alles aan doen om een 
positieve omgeving voor je baby te creëren, die bijdraagt tot zijn 
ontwikkeling. We waken erover dat je baby minder wordt bloot-
gesteld aan harde geluiden, fel licht en onverwachte handelingen.  
 
De verzorging die afgestemd is op de specifieke noden van je kindje 
en die bijdraagt tot de ontwikkeling van je baby, noemen we 
ontwikkelingsgerichte zorg. 
 
Enkele voorbeelden van waar we aandacht aan schenken:  

 Je kindje troost bieden als je er niet bent.  

 Op de couveuse wordt een doek gelegd om fel licht af te sluiten. 

 Vermijden van felle geluiden: de couveusedeurtjes worden zacht 
gesloten en er wordt zo weinig mogelijk materiaal op de incubator 
geplaatst.  

 Respect hebben voor het dag- en nachtritme: ’s avonds worden de 
lichten gedimd, zodat je baby een nachtritme aanleert. 

 Een verzorging op maat aanwenden: de nodige zorgen worden 
zoveel mogelijk gebundeld, zodat je kindje tussen de verzorgingen 
door rustig kan slapen.   

 Een gevoel van geborgenheid en veiligheid geven door ‘nesting’. In 
de baarmoeder wordt je baby altijd begrensd door de baar-
moederwand. Na de geboorte is het belangrijk om dat gevoel van 
geborgenheid verder te kunnen zetten.  
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Op de dienst neonatologie zorgen we voor een zekere omhulling, 
een ’ nestje’. We maken gebruik van een stoffen kussentje, dat 
rond de billetjes en het lichaampje van je kindje gelegd wordt. 
Kleding geeft je baby eveneens een gevoel van geborgenheid. De 
meeste prematuren krijgen dan ook een hemdje aan.  

 
Jullie als ouders kunnen eveneens bijdragen aan een optimale zorg. 
Jullie aanwezigheid is uiterst belangrijk. Door je stem, geur, eigen 
manier van aanraken is ook jouw premature kindje in staat om je te 
herkennen. Let wel dat ononderbroken slaapfases voor je baby 
essentieel zijn voor zijn verdere ontwikkeling en groei. Probeer hier 
dan ook rekening mee te houden. 

 
 

Dagboek van een kleine superheld 
De Vereniging voor Kleine Superhelden werd in 2015 opgericht door 3 

verpleegkundigen met een passie voor hun werk op neonatologie Voor de 

kleine superhelden op deze dienst, ontwierpen ze dagboekjes waarin 

verpleegkundigen en ouders kunnen schrijven over de dag van hun superheld 

en alle memorabele momenten. Er is plaats voorzien voor foto’s, hand- en 

voetafdrukken en ook gewicht en lengte worden in een curve geschreven.  

Vraag gerust zo’n dagboekje aan één van onze vroedvrouwen.  

Zie ook www.kleinesuperhelden.be. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj11KKz7rnQAhVDCBoKHX9LBf0QjRwIBw&url=http://zorgenziekenhuiskrant.nl/nestjes-voor-babys-ikazia-ziekenhuis/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNEoux0QymmDh0kXNwa1vwAdNicc9Q&ust=1479818152203844
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Neonatale zorgen 
 

Op de dienst neonatalogie worden naast te vroeg geboren baby’s ook 
zieke voldragen pasgeborenen opgenomen. Niet alle onderwerpen 
die hierna besproken worden, zijn van toepassing op jouw kindje.  
 
Prematuur/dysmatuur: typische kenmerken  
 
Een dysmature baby weegt te weinig volgens zijn zwangerschaps-
leeftijd.  
Een premature baby wordt meer dan 3 weken te vroeg geboren. Het 
eerste wat opvalt, is dat het kindje klein is: het gewicht wordt mede 
bepaald door het aantal zwangerschapsweken. Premature baby’s 
hebben een heel dunne huid. Bloedvaten en beenderen zijn heel 
goed zichtbaar.  
 

Verschillende stelsels, zoals het ademhalingsstelsel, zijn vaak nog niet 
volledig uitgerijpt. Soms is het nodig om je baby zuurstof toe te 
dienen en te beademen.  
 

Premature baby’s vergeten soms te ademen. Dit noemen we een 

apnoe. Het kan nodig zijn om de baby eventjes aan te raken, 

waardoor de ademhaling terug op gang komt. Als gevolg van de 

mogelijke apnoe’s, kan er een daling van de hartslag of een 

bradycardie optreden. De hartslag van de baby neemt dan af tot 

minder dan 80 slagen per minuut. Daarom is een goede monitoring 

van je kind belangrijk. 

Monitoring 
 
Iedere neonaat wordt bewaakt door een neonatale monitor. Met 

dergelijke monitor wordt continu de hartslag, eventueel de 

ademhaling en de zuurstofsaturatie van je baby gevolgd. Voor de 

meting van de hartslag en de ademhaling worden kleine elektroden 
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op de borstkas en het buikje gekleefd. Voor het 

controleren van de zuurstofsaturatie wordt een 

huidsensor (een rood lichtje) gebruikt. Deze sensor 

wordt vastgemaakt aan een voetje of een handje. 

De vroedvrouw kan deze gegevens aflezen op de 

monitor zelf of via de schermen van het centraal 

monitoringsysteem die aanwezig zijn in de gang en in het bureau. 

Als de ademhalingsfrequentie of het hartritme te traag of te snel 

gaat, is er een alarmsignaal te horen. Wees niet onmiddellijk 

ongerust bij het horen van een alarmsignaal. Sommige alarmen zijn 

vals door het loskomen van de elektroden/de huidsensor of door het 

bewegen van de premature baby.  

De vroedvrouwen weten perfect hoe ze in dit geval moeten 

handelen.  
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Fototherapie 
 
A-terme baby’s hebben meer rode 
bloedcellen dan volwassenen. Na de 
geboorte wordt het teveel aan rode 
bloedcellen afgebroken. Een 
afbraakproduct van die rode 
bloedcellen is bilirubine, een gele stof 
die zich vastzet onder de huid. 

Hierdoor krijgt de huid en mogelijk ook het oogwit een gele kleur. 
Premature baby’s zien dikwijls vlugger geel want de lever is niet even 
rijp als bij voldragen pasgeborenen om het teveel aan rode 
bloedcellen af te breken.  

 
Fototherapie breekt de bilirubine af. Deze gele stof wordt via de 
urine en stoelgang uitgescheiden. De urine is dan ook donkerder, de 
ontlasting geelgroen en dun. Om de oogjes te beschermen tegen het 
ultra-violette licht van de fototherapielamp wordt een brilletje 
opgezet. 

Een bloedafname bepaalt of fototherapie (verder) nodig is. 

 
Infecties  
 
Door de onrijpheid van het afweersysteem is de kans op infecties bij 

premature baby’s groter dan bij voldragen pasgeborenen. Op onze 

afdeling is daarom een goede handhygiëne van groot belang. Aan de 

hand van een bloedonderzoek kan een infectie opgespoord worden. 

Bij vermoeden van een infectie en na het nemen van de nodige 

stalen, kan de arts beslissen om antibiotica toe te dienen.  

De medicatie wordt toegediend via een infuus of infuusslot. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpqbo9bnQAhUJPxoKHS-JBekQjRwIBw&url=http://www.kindjeopkomst.nl/na-de-geboorte/complicaties/geelzucht&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNHelIVEbWcHNJKR531jJT-C_IEblw&ust=1479820042096829
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Infuustherapie 
 
Indien nodig, wordt er bij uw baby een infuus geplaatst voor 

toediening van voeding en/ of medicatie. Dit wordt goed 

vastgemaakt want een baby is zeer beweeglijk. Op die manier 

proberen we te voorkomen dat uw baby later opnieuw geprikt moet 

worden. Daarom is het ook belangrijk dat je heel voorzichtig bent bij 

het vastnemen van je kindje. 

Zuurstoftherapie  
 
Bij baby’s met ademhalingsproblemen is het soms nodig om zuurstof-

therapie te starten. De hoeveelheid zuurstof die nodig is, wordt 

bepaald volgens de waarden die we kunnen aflezen op de monitor en 

via bloedafname. De zuurstof wordt toegediend in de couveuse, 

meestal via een neusbrilletje. 

Doorverwijzing  
 
Wanneer je baby extra zorgen nodig heeft kan het nodig zijn om hem 
over te brengen naar een intensieve eenheid van een gespecialiseerd 
ziekenhuis. Het transport gebeurt met een speciaal uitgeruste 
transportcouveuse. Vooraleer je kindje naar de intensieve dienst 
vertrekt, wordt hij eerst nog tot bij jou gebracht.  
 
Indien je dit wenst, kan jij ook verblijven op de kraamafdeling van het 
ziekenhuis waar je baby naartoe verwezen wordt.  
 
Zodra de algemene toestand van je baby 

het toelaat, kan hij terugkeren naar ons 

ziekenhuis voor verdere behandeling en 

controle. Alle gegevens over je baby worden 

aan ons doorgegeven. We zetten zoveel 

mogelijk hetzelfde beleid verder.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi25t2P-rnQAhXMOxoKHXP1AP0QjRwIBw&url=https://www.gezondheidsnet.nl/zwanger/een-premature-baby&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNGdMAtXce1VSS-DXlb5CWBtq4AfmA&ust=1479821273540950
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Voeding 

 

Als je baby te klein of te zwak is om zelf te zuigen, wordt de melk 

gegeven via een maagsonde die via het neusje tot in de maag wordt 

geplaatst. Dit is niet pijnlijk voor je baby. Sondevoeding is vaak nodig 

omdat de zuigreflex bij premature baby’s minder ontwikkeld is en 

omdat prematuren vlugger vermoeid zijn en meer behoefte hebben 

aan slaap dan voldragen baby’s.  

Zodra je baby echt behoefte heeft om te zuigen, kan hij zelf drinken. 

Dan zijn er 2 mogelijkheden: kwalitatief staat moedermelk op de 

eerste plaats, maar een aangepaste prematurenmelk is een goed 

alternatief. 

Borstvoeding  
 
Borstvoeding is ook voor de premature baby de beste voeding! In de 

beginfase zal je baby nog niet rechtstreeks aan de borst kunnen 

drinken. We starten dan met afkolven van de moedermelk. De 

afgekolfde melk, hoe weinig ook, wordt in een flesje, lepeltje of 

bekertje aangeboden. Naarmate je baby 

ouder wordt, zal hij krachtiger zuigen en 

vlotter rechtstreeks aan de borst kunnen 

drinken. Geduld wordt beloond! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrsOF8MXQAhXMOxoKHT0VC_IQjRwIBw&url=https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/85-voormelk-en-achtermelk&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNHCdGjwbYgPNcuonW2Y-DN-enQM6g&ust=1480230843496775
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Flesvoeding  
 
Kies je voor flesvoeding, dan wordt het 

flesje de eerste 24 tot 48u door een 

verpleegkundige/vroedvrouw gegeven.  

Het is immers belangrijk om je kind bij die eerste voedingen goed te 

observeren: het zuigen aan de fles is niet altijd zo vanzelfsprekend.  

Van zodra je baby voldoende goed kan drinken, mag je zelf het flesje 

komen geven. De voedingsuren overdag zijn rond 8.30u, 11.30u, 

14.30u, 17.30u, 20.30u. 

Laat ons wel even weten wanneer je langskomt.  

 

 

Naar huis 

 

De dag van ontslag wordt bepaald door de kinderarts. Uw baby mag 

naar huis als hij goed geëvolueerd is d.w.z. hij drinkt goed aan de 

borst of drinkt vlot zijn flessen leeg én hij weegt voldoende (2400gr). 

Het kan zinvol zijn om vóór het ontslag al uw vragen neer te 

schrijven, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Alle nuttige 

informatie over het voedingsschema en de medicatie krijgt u 

schriftelijk mee. Ook de kinderarts zelf zal op de dag van ontslag nog 

even langskomen. Dit is het moment waarop je met hen verder 

afspraken kan maken voor de verdere opvolging van je kind, waarop 

je vragen kan stellen, en waarop voorschriften worden geschreven 

(bijvoorbeeld voor vitaminen en andere medicatie. Hebt u achteraf 

nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. Wij bieden u 

eveneens de mogelijkheid aan om uw baby thuis te laten opvolgen. 

Hiervoor bestaan verschillende mensen en organisaties die bereidt 
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zijn een handje toe te steken: kraamzorg, de zelfstandige 

vroedvrouw, Kind en Gezin, het Huis van het Kind,… Een afspraak kan 

reeds in het ziekenhuis gemaakt worden. 

Ook op zondag is ontslag mogelijk. Je hoeft je niet meer aan het 

onthaal te laten uitschrijven. De vroedvrouw doet dit voor jou via het 

intern computersysteem.  

Rooming- in 

U kijkt waarschijnlijk uit naar het moment waarop u uw baby mee 

naar huis kan nemen, toch vind u dit zeer spannend. Om de overgang 

iets minder drastisch te maken, bieden wij u de mogelijkheid om 

‘Rooming-in’ te doen.   

 

Dit houdt in dat u samen 

met uw baby een dag en 

nacht op materniteit 

verblijft. Het is de 

bedoeling dat u de 

voeding en verzorging van 

uw kindje volledig 

zelfstandig doet, om na te gaan of dit vlot verloopt. Het geeft echter 

een gerust gevoel dat u bij eventuele problemen of onzekerheden 

kunt terugvallen op de vroedvrouw.  Bovendien is het heerlijk 

genieten om continu samen te zijn. Hierdoor is er een meer 

geleidelijke overgang naar de thuissituatie.  
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Ontslagfiche 

NAAM KINDJE:  ..................................................................................... 
 
GEBOORTEDATUM: .............................................................................. 
 

VOEDING:     Borstvoeding    

     Flesvoeding  

   

 soort:........................................................................................... 

 hoeveel: ..................................................................................... 

 

PAPIEREN ONTVANGEN BIJ ONTSLAG: 

 Lijst van zelfstandige vroedvrouwen 

 Blad verlenging moederschapsrust 

 Parkeerkaart 

 Folder voeding 

 Afspraak bij kinderarts binnen de ………. weken:   

via het afsprakenbureau (052 25 25 05) of  

telefoonnummer kinderarts (………………………………). 

 Brief voor de zelfstandige vroedvrouw 

 

 

MEDICATIE UUR TE GEVEN TOT 
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Vragen? Noteer ze hier:    
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tot slot

Wij hopen jullie met dit boekje goed geïnformeerd te hebben over het 
verblijf van jullie kindje op onze afdeling. 

We staan altijd klaar om jullie persoonlijk en deskundig te begeleiden 
in deze spannende en unieke periode. 

 

Veel succes in dit nieuwe hoofdstuk van jullie leven! 

de kinderartsen en het team neonatologie van az Sint-Blasius 
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Mijn gewicht 

 BIJ GEBOORTE BIJ ONTSLAG 

Gewicht ………………………………………… ………………………………………… 

Lengte ………………………………………… ………………………………………… 

Hoofdomtrek ………………………………………… ………………………………………… 
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