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Welkom

Van harte welkom op de afdeling neonatologie van het Sint-Andriesziekenhuis.
De opname van uw baby op de prematurenafdeling is voor u en uw gezin een 
ingrijpende gebeurtenis.

Met deze folder willen wij u graag informeren over de werking van onze 
afdeling. Indien u na het lezen nog vragen hebt, stel die dan gerust aan de arts, 
verpleegkundige of vroedvrouw.

Wij wensen u en uw baby een zo aangenaam mogelijk verblijf toe.

Wie komt op de neonatologie terecht?

• Alle baby’s geboren voor 37 weken zwangerschap

• Baby’s tussen 36 en 37 weken: eerste 48 uur (daarna op kamer in 
samenspraak met kinderarts)

• Alle baby’s die minder dan 2,4 kg wegen

• De baby’s met ademhalingsproblemen, belangrijke hartproblemen en 
congenitale afwijkingen

De baby’s worden ofwel in een couveuse of in een bedje verzorgd.

Elk kindje krijgt zijn eigen symbooltje
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Wie zorgt voor uw baby?

De kinderartsen

Bij de bevalling komt de kinderarts van wacht voor de opvang van uw kindje. 
Diezelfde kinderarts komt gedurende het verblijf op de prematurenafdeling 
dagelijks langs om de toestand van uw baby op te volgen en eventueel de 
behandeling aan te passen. Na het ontslag hebt u een vrije keuze om uw baby 
verder te laten opvolgen bij een van de vier kinderartsen van het  
Sint-Andriesziekenhuis.

De kinderverpleegkundigen en vroedvrouwen

Er is telkens één verpleegkundige verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging 
van uw baby. Die verpleegkundige is dag en nacht te bereiken op 051 42 52 62. 
Uw baby is steeds onder controle via een babyfoonverbinding.

Dr. Geert Vanacker Dr. Kristien De Jaeger

Dr. Kristien Evens Dr. Joke Persyn
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Wat kan u als ouder doen voor uw baby?

• Voor de ouders zijn er geen vaste bezoekuren. U kan altijd bij uw kindje 
terecht. Gelieve uw juwelen uit te doen, handen te wassen en ontsmetten. 
Bent u nog niet voldoende mobiel, dan komen we met uw baby (indien de 
toestand het toelaat) naar uw kamer (te bespreken met de arts).

• Als ouder mag u zelf uw baby wassen en eten geven wanneer de toestand 
van uw kindje het toelaat. Bespreek dit met de verantwoordelijke 
verpleegkundige.

• Mama’s die borstvoeding geven, worden meestal eerst gevraagd om de melk 
af te kolven. Zodra uw baby groot genoeg is en de toestand het toelaat, 
proberen we uw kindje te laten drinken aan de borst.

Voedingsuren

• 8 voedingen 2u – 5u – 8u – 11u – 14u – 17u – 20u – 23u

• 7 voedingen 2u – 5u – 8u30 – 12u – 15u30 – 19u – 22u30

• 6 voedingen 1u – 5u – 9u – 13u – 17u – 21u
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Mag u persoonlijke spullen meebrengen?

• De verzorgingsproducten worden gebruikt van het ziekenhuis

• Een knuffeltje (niet te groot) mag altijd

• Een geboortekaartje, tekening van broer of zus

• Eigen kleertjes mag u meebrengen als uw kindje in een bedje ligt.  
In de couveuse gebruiken we enkel body’tjes.  
Bij flesvoeding mag u een flesje van thuis meebrengen om dit hier te 
proberen. Zo vermijden we dat u hier thuis problemen mee krijgt.

Mag er bezoek komen?

Na afspraak met de verantwoordelijke verpleegkundige of vroedvrouw mogen 
broertjes of zusjes of 2 volwassenen naar keuze samen met de ouders een kort 
bezoekje brengen. 

• Pas nadat beide ouders de baby gezien hebben.

• Max. 2 personen per bezoekmoment samen met de ouders.

• Grondig handen en onderarmen ontsmetten.

• Er wordt geen informatie over de baby gegevens tijdens het bezoek.

• Er is geen bezoek toegelaten tijdens de verzorging en de voeding van de 
baby.

• Broertjes en zusjes van de baby zijn toegelaten mits het dragen van een 
mondmaskertje.

• Bij kinderen jonger dan 12 jaar is het dragen van een mondmaskertje 
verplicht. Oudere kinderen hoeven dit niet te dragen. 

• Bij verkoudheden, koortsblaas of maag-darmontsteking is het aangewezen 
om het bezoek uit te stellen.
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Ontslag

Naar de materniteit

De baby wordt verder opgevolgd door de verpleegkundige op materniteit. 
Dagelijks komt een kinderarts op de kamer.

Naar huis

De kinderarts beslist wanneer uw kindje mee kan naar huis:

• Er gebeurt nog een klinisch onderzoek door de kinderarts

• Er gebeurt de dag vóór het ontslag nog een routine bloedname en 
urinecontrole

• De nodige papieren worden meegegeven

• Na één week volgt een controle bij de kinderarts

• Voor verdere vragen en begeleiding van de borstvoeding thuis kan u 
steeds een vroedvrouw aan huis vragen

Baby’s die intensieve verzorging nodig hebben

Deze kindjes worden soms doorverwezen naar het AZ Sint-Jan in Brugge of  
het UZ Gent. Als uw kindje geen intensieve zorgen meer nodig heeft, wordt het 
vaak opnieuw doorverwezen naar onze dienst.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?

Stel ze gerust aan een arts, verpleegkundige of vroedvrouw.  
Zij staan u graag te woord.

Neonatologie

T  051 42 52 62

materniteit@sintandriestielt.be

 
Bron: dienst materniteit Sint-Andriesziekenhuis, 18 april 2019
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