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Welkom
Proficiat met de geboorte van je kind. Omdat je baby wat meer zorg no-
dig heeft of extra geobserveerd moet worden, werd hij opgenomen op 
de dienst neonatologie of n*dienst. Dit is een relatief kleine dienst waar 
niet-intensieve zorgen worden verleend aan pasgeboren baby’s. 

Een opname op onze n*dienst gaat vaak gepaard met veel vragen en on-
zekerheden. Wij hopen dat deze brochure je wegwijs kan maken in de 
werking van deze dienst en de verzorging van je baby.
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Verblijf baby
Situering

De n*dienst bevindt zich op de 4de verdieping en is een onderdeel van de 
materniteit. Het is gelegen naast de verpleegpost en is enkel toegankelijk  
via een cijferslot. Er zijn twee vaste couveuses, maar het is ook mogelijk 
dat je baby in een gewoon bedje op de n*dienst ligt. 

Welke baby’s verblijven op n*dienst

Baby’s die te vroeg geboren zijn (vanaf 34 zwangerschapsweken) of vol-
dragen baby’s die extra zorgen nodig hebben verblijven op onze n*dienst.  

Als je baby zeer specifieke zorgen vereist zal hij overgebracht worden 
naar een ander ziekenhuis dat wel beschikt over een intensieve neonata-
le dienst (NICU of N*). Wanneer hij weer helemaal aangesterkt is, kan hij 
eventueel terug overgebracht worden naar onze n*dienst

Ook baby’s die overkomen van een intensieve neonatale dienst van een 
ander ziekenhuis komen hier terecht. Zij kunnen zo een beetje dichter bij 
huis verzorgd worden.

Wanneer kan ik bij mijn baby zijn

Voor de ouders is de n*dienst 24 op 24 uur toegankelijk. Mocht je na 21u 
nog willen langskomen kan dat via de dienst spoedgevallen aangezien 
de hoofdingang dan al gesloten is. Je mag ook dag en nacht bellen om 
te informeren hoe het met je kindje gaat of wanneer hij wordt verzorgd.
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Artsen en personeel
Kinderartsen: Dagelijks komt één van de kinderartsen naar je baby kijken. 
Eventuele resultaten en onderzoeken zullen zij steeds met jou bespreken. 

De assistent-kinderarts kan deze taak ook op zich nemen, hij/zij staat al-
tijd onder toezicht van een kinderarts. Bij problemen wordt de arts steeds 
opgeroepen of telefonisch geraadpleegd. 

 ■ Dr. Anouk Van Leynseele

 ■ Dr. Lien Meyns

 ■ Dr. Quintus Marais

 ■ Dr. Lien Willems

 ■ Assistent kinderarts

Hoofdvroedvrouw:  Veerle Michiels

Op onze materniteit werken er een twintigtal vroedvrouwen. Elke shift is 
er een vroedvrouw verantwoordelijk voor de zorg van jouw baby. Zij is de 
sleutelfiguur die je steeds mag aanspreken en waar je bij terecht kan met 
al je vragen.  Deze vroedvrouw kan je ook verder in contact brengen met 
de kinderarts of eventueel sociale medewerker. Bij tijdelijke afwezigheid 
– zoals shiftoverdracht, eetpauze etc.– zal er steeds een collega vroed-
vrouw de observatie en zorg even overnemen.

Sociale medewerker: indien nodig kunnen we altijd een sociale mede-
werker van het ziekenhuis contacteren om je meer informatie te geven.

Poetsvrouw en biotechnisch personeel: De schoonmaakploeg zorgt 
ervoor dat de n*dienst er steeds proper bij ligt. De biotechnische dienst 
zorgt er dan weer voor dat alle apparatuur naar behoren werkt.
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Opname
De situatie en de reden waarom jouw kindje op de n*dienst wordt opge-
nomen kan sterk verschillen. We kunnen dan ook geen pasklaar overzicht 
geven van alle stappen die er worden gevolgd bij een opname op de n*-
dienst. Wanneer je kindje te vroeg werd geboren en nog niet helemaal 
op krachten is gekomen of zijn zuigreflex nog onvoldoende is ontwikkeld 
kan de kinderarts beslissen om een maagsonde te plaatsen. Dit is een 
buisje dat we via het neusje van de baby naar zijn maag brengen. Op deze 
manier kunnen we de baby voeden, kan hij aansterken en uiteindelijk zelf 
leren drinken. 

Het kan zijn dat je kindje nog niet goed zelfstandig kan ademen en wat 
ondersteuning nodig heeft. De kinderarts zal dan beslissen om hem wat 
extra zuurstof te geven door bijvoorbeeld een neusbrilletje. Dit is een op-
pervlakkig buisje dat in de neus van je baby wordt geplaatst en hem con-
tinu van zuurstof voorziet. Dit doet geen pijn voor de baby. 

Sommige baby’s hebben het moeilijk een stabiele lichaamstemperatuur 
te behouden. Vooral diegenen die wat te vroeg geboren zijn hebben nog 
onvoldoende vet om zichzelf warm te houden. Deze baby’s worden in de 
couveuse opgenomen en worden daar afhankelijk van hun gewicht ook 
verzorgd. 

De kinderarts kan ook beslissen dat er bij je baby een bloedafname of uri-
nestaal wordt genomen of dat je baby een infuus moet krijgen. Via deze 
toegangsweg kan er dan medicatie worden gegeven indien nodig. Ook 
wanneer je baby het moeilijk heeft zijn suikerniveau op peil te houden 
kan dit infuus gebruikt worden om continu extra suiker toe te dienen.

Tijdens het verblijf op de n*dienst zal je baby bijna continu gemonitord 
worden. Op zijn bovenlichaam kleven we 3 elektrodes die ons informa-
tie geven over de vitale lichaamsfuncties zoals bewustzijn, ademhaling 
en hartslag. Via een arm- of voetbandje wordt het zuurstofgehalte in het 
bloed opgevolgd. Al deze waarden kan je mee volgen op het beeldscherm 
naast de couveuse of het bedje van je kindje. Deze beelden kunnen de 
vroedvrouwen ook in de verpleegpost zien en wanneer er een alarm af-
gaat, geeft de telefoon van de verantwoordelijke vroedvrouw een signaal.
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Verzorging baby
Baby’s die minder wegen dan twee kilogram verzorgen we in de couveuse. 
Het is belangrijk dat zij niet teveel prikkels ontvangen. Het verluieren, op-
frissen en wegen gebeurt dus allemaal op dezelfde plek als waar de baby 
slaapt. Baby’s die hun kaap van twee kilogram hebben bereikt mogen wel 
uit de couveuse worden verzorgd. Om de drie dagen geven we hen een 
badje en de overige dagen worden zij opgefrist op het verzorgingskussen.
Iedere dag wordt je baby gewogen zodat we zijn gewicht goed kunnen 
opvolgen. Ook de temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd.  

Voeding
Het drinken kan soms moeizaam verlopen bij een baby die te vroeg ge-
boren is of een moeilijke start heeft gehad. De vroedvrouw zal je daarom 
steeds bijstaan met raad en daad.

Borstvoeding
Moedermelk is de voorkeursvoeding voor pasgeborenen. De Colostrum 
of de eerste moedermelk komt in kleine hoeveelheden maar bevat be-
langrijke bestanddelen. Ze is volledig afgestemd op de behoeften, de 
groei, het afweersysteem en de omgeving van je baby. 

Borstvoeding bij premature baby’s verloopt stap voor stap en is afhan-
kelijk van de toestand van je baby, het gebeurt ook in overleg met de 
kinderarts. Huid op huidcontact met je baby is een goede voorbereiding 
op borstvoeding. Het huidcontact stimuleert 
namelijk de melkproductie. Door je baby in de 
buurt van de tepel te leggen, ruikt hij de melk 
en kan hij aan de tepel sabbelen. 

Nadien moet hij naar de tepel leren happen 
en vervolgens de tepel in zijn mond nemen 
en zuigen. In tussentijd kan je baby afgekolfde 
moedermelk drinken.
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Afkolven
Het kan zijn dat je baby niet meteen aan de borst kan of mag drinken. We 
starten dan best zo snel mogelijk na de bevalling al met kolven. Je kolft 
best af onder hygiënische omstandigheden. 

Dit kan thuis of op de n*dienst. Het is belangrijk dat je een achttal keer 
per dag kolft, waarvan minstens één keer tijdens de nacht. Als je thuis 
kolft breng je de afgekolfde melk best zo snel mogelijk mee naar de ma-
terniteit. Breng je melk best mee in een koeltas (zeker als deze ingevroren 
is). Op elk flesje moeten er twee etiketten plakken: identificatie etiket en 
etiket met datum en uur van kolven.
Als je medicatie neemt, vraag dan steeds aan je arts of deze geen 
kwaad kan tijdens de borstvoeding.

Kunstvoeding
Kunstvoeding is een alternatief voor borstvoeding. De kinderarts zal de 
voeding voorschrijven die het best past bij de behoeften van jouw baby. 
We stimuleren jou om zelf het flesje te geven van zodra de toestand van je 
baby het toelaat en uiteraard helpt de vroedvrouw je hierbij.

Sondevoeding
Sommige baby’s zijn nog niet klaar om aan de fles of de borst te drin-
ken. De kinderarts beslist dan soms om te starten met sondevoeding. We 
plaatsen dan een dun buisje via het neusje van de baby rechtstreeks tot 
in de maag. Op deze manier moet de baby zelf geen moeite doen, maar 
krijgt hij toch alle nodige voedingsstoffen binnen om aan te sterken. 
Wanneer de baby wat meer kracht heeft, zal hij kleine beetjes melk mogen 
drinken uit een flesje. De sondevoeding wordt dan stilaan afgebouwd.
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Ontwikkelingsgerichte zorg
Een baby die op de n*dienst terecht komt, wordt blootgesteld aan stress 
zoals gescheiden zijn van zijn ouders en heel veel externe prikkels vanuit 
de omgeving: felle lichtbronnen, lawaai, onaangename verpleegkundige 
handelingen.

Stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen, 
op het groei- en genezingsproces en zo ook op de latere ontwikkeling.

We willen met ontwikkelingsgerichte zorg, de ontwikkeling van jullie baby 
zoveel mogelijk ondersteunen en bevorderen. Hierbij gaan we  een juiste 
omgeving creëren door negatieve prikkels zoveel mogelijk te vermijden 
waardoor stress bij je baby vermindert.
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Als je baby in de couveuse ligt, wordt je baby afgeschermd tegen fel licht 
door middel van een doek (couveusehoes). Je baby zal hierdoor minder 
geprikkeld worden en zal gemakkelijker kunnen slapen.

 ■ Rustig slapen is belangrijk voor de ontwikkeling van je baby. We pro-
beren rekening te houden met het slaap/waakritme van je baby’tje. 
Vandaar dat we de zorgen verdelen over verschillende tijdstippen om 
het slaappatroon niet te verstoren.

 ■ Het is belangrijk om de stilte in de n*dienst te bewaren door zacht te 
praten, geen voorwerpen op de couveuse te plaatsen, de deurtjes van 
de couveuse zachtjes te openen en te sluiten, gsm uit te zetten.

 ■ We hebben aandacht voor een comfortabele houding van je baby, 
waarbij je baby voldoende ondersteund wordt, zoals in een ‘nestje’. 
Hiervoor hebben we op onze afdeling de Snuggle –up®.

Mama’s en papa’s taken
Jullie hebben als ouders een heel belangrijke taak bij de verzorging van 
jullie baby. 

Jullie zijn dé belangrijkste verzorger!

Daarom moedigen we jullie aan om je baby regelmatig te komen bezoe-
ken en proberen we jullie zo veel mogelijk te betrekken in de zorg. Je mag 
eigen kleren, zacht dekentje, knuffeltjes, tekeningen van broers of zus-
sen… meebrengen.

In het begin kan het zijn, als je baby nog instabiel is, dat je betrokkenheid 
beperkt blijft tot :

 ■ Aanwezig zijn:  je baby voelt je aanwezigheid, dus kom regelmatig op 
bezoek.

 ■ Praten tegen je baby’tje, doe dit zachtjes. Baby’s zijn gevoelig voor 
zachte geluiden zoals je stem. Dit is heel rustgevend.

 ■ Je baby aanraken:  je kan een hand met een zachte druk op het hoofd-
je en/of op de buik leggen of een vinger in het handje leggen.  Hierdoor 
wordt je baby rustig en leert hij je kennen.
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Als je baby er klaar voor is, (in overleg met de kinderarts) kan je je baby 
samen met de vroedvrouw verzorgen:  verluieren, temperatuur nemen, 
borstvoeding of flesje geven, babybadje geven. We tonen je steeds hoe 
het moet, begeleiden je en uiteindelijk zal je zelfstandig je kindje leren 
verzorgen.

Kangoeroemethode
We zullen je aanmoedigen, zowel mama als papa, om regelmatig te kan-
goeroeën met je baby. Je baby wordt in z’n blootje (skin to skin), enkel 
met een luier aan, op de blote borst van mama of papa gelegd. Hierbij 
wordt je baby afgedekt met een doek. Een goede hygiëne is hierbij van 
belang.

Kangoeroezorg is één van de meest be-
langrijke interventies, die zowel de ou-
der als de pasgeborene/tevroeggeboren 
baby ten goede komen:

 ■ Het bevordert de ouder-kind binding.

 ■ De lichaamstemperatuur van je baby wordt beter gestabiliseerd door 
continue warmte van de ouder.

 ■ Het heeft een gunstig effect op ademhaling, hartfrequentie en zuur-
stofverzadiging van je baby.

 ■ Door de warme aanraking van het huidcontact, het voelen van de ou-
derlijke hartslag, het ruiken van de geur van de ouders en het horen 
van hun stem, zal dit een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven 
aan je baby.

 ■ Het vermindert stress en pijn bij je baby.

 ■ Je baby kan aan de borst sabbelen of zuigen als hij daar behoefte aan 
heeft.

 ■ Het heeft een positief effect op de melkproductie.
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Hoe lang moet mijn baby blijven
Het kan zijn dat wanneer jij het ziekenhuis mag verlaten, je baby toch nog 
wat langer moet blijven. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 ■ Je gaat naar huis en komt een aantal keer per dag je baby voeden 
en verzorgen. Je spreekt dan best met de vroedvrouw af wanneer het 
badje wordt gegeven, wanneer de voedingsmomenten zijn,…

 ■ Je kan ook blijven volgens de rooming-in formule. Je verblijft dan ge-
woon op dezelfde kamer en kiest dan of je half-pension of vol-pension 
wilt. Zo ben je meer betrokken bij de zorg en ben je steeds aanwezig 
voor de voedingsmomenten. 

Als mijn baby naar huis mag
Ontslaginformatie
Er zijn enkele criteria waaraan je baby moet voldoen vooraleer hij klaar is 
om onze n*dienst te verlaten. Zo moet hij een zwangerschapsleeftijd heb-
ben van minstens 36 weken en minstens 2300 gram wegen. Hij heeft geen 
zuurstof meer nodig en kan zijn temperatuur goed zelf behouden in een 
bedje. Je baby drinkt zelf aan de borst of de fles en komt bij in gewicht.

Voordat je naar huis mag heeft de kinderarts nog een gesprek met jou en 
worden er afspraken gemaakt voor de opvolging van je baby.
Voor een gehooronderzoek zal Kind & Gezin een afspraak met jullie ma-
ken eens jullie thuis zijn. 

Bezoekregeling
Hygiëne

De baby’s op onze afdeling hebben vaak een verminderde weerstand, 
waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties. Het is daarom belangrijk dat 
jij mee de strikte hygiënische maatregelen opvolgt.

Zo vragen wij om bij het binnenkomen op de n*dienst de handen eerst te 
wassen en te ontsmetten. Als je verkouden bent, draag je best een mond- 
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en neusmasker. Wanneer je de luier van je kindje ververst of na het snui-
ten van je neus, ontsmet je je handen best nogmaals.

Wanneer er iemand uit je omgeving windpokken heeft of je twijfelt aan 
het besmettingsgevaar van een andere ziekte overleg je best met een van 
de artsen of deze personen op bezoek mogen komen.

Regels van de n*dienst

Je mag je jas ophangen op de daarvoor bestemde kapstok in onze ‘sas’. 
Gelieve ook niet te eten in de n*dienst. 

Bij aanwezigheid van meerdere baby’s op de n*dienst vragen wij jou om 
je aandacht enkel op je eigen baby te richten omwille van de privacy van 
de andere baby’s en hun ouders.

De ouders zijn altijd en onbeperkt welkom. Bezoekuren voor vrienden en 
familie zijn beperkt tussen 14u en 19u30.

Ouders

 ■ Altijd

 ■ Onbeperkt

 ■ Kangoeroeën wordt aangemoedigd

Broers en zussen

 ■ Met begeleiding van één van de ouders

 ■ Niet bij ziekte (maskertje indien licht verkouden)

 ■ Jonge kindjes: om één keertje hun broertje of zusje te zien

 ■ Enkel kijken, niet vastnemen

Anderen

 ■ Tijdens bezoekuren: 14u tot 19u30

 ■ Maximum 2 personen begeleid door ouder(s) – geen kinderen anders 
dan broer/zus

 ■ 10 minuten per bezoek 

 ■ Geen bezoek bij 2 baby’s tegelijk, afspreken met vroedvrouwen
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 ■ Handhygiëne naleven 

 ■ Bezoekers mogen niet ziek zijn

 ■ Niet tijdens verzorgingsmomenten

 ■ Context gebonden: als het rustig is, mag er hiervan afgeweken worden

Wanneer je baby in een bedje ligt en niet meer in de couveuse, mag er 
eventueel  iemand de ouders mee helpen bij de zorgen als deze persoon 
ook een rol zal hebben in de verzorging thuis. 

Je camera of GSM mag je steeds meebrengen naar de n*dienst om foto’s 
te nemen. Om de rust te bewaren vragen we wel om je GSM steeds op stil 
te zetten.

Belangrijke informatie
Geboorteaangifte
Je baby moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van zijn ge-
boorteplaats, Vilvoorde, binnen de 15 dagen na de geboorte. Je krijgt van 
de verantwoordelijke vroedvrouw een document mee voor aangifte. In-
dien je gehuwd bent of je partner het kindje al heeft erkend mag hij alleen 
naar het gemeentehuis met de beide identiteitskaarten. Hij moet dan het 
huwelijksboekje of de erkenningsakte meenemen. Indien de baby nog 
niet erkend is moeten jullie samen naar het gemeentehuis om de baby 
aan te geven.

Terugbetaling zorgen
Zolang mama nog gehospitaliseerd is, komen de kosten voor de baby op 
de factuur van de mama. Eens mama ontslagen wordt, komt de factuur 
op naam van de baby. De mutualiteit komt bijna voor 100% terug in alle 
kosten voor opname op n*dienst. Het is dus belangrijk dat jullie de mutu-
aliteit van de baby zo snel mogelijk na de bevalling in orde brengen.

Vaderschapsverlof
Als papa heb je recht op tien dagen vaderschapsverlof bij de geboorte 
van je baby. Deze dagen moet je opnemen binnen de vier maanden na 
de geboorte van jullie kleintje. De eerste drie dagen wordt het loon door 
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de werkgever betaald, de overige zeven dagen kan je een uitkering krijgen 
bij het ziekenfonds. Hiervoor heb je het geboorteattest nodig dat je in het 
gemeentehuis krijgt bij aangifte van je baby.

Moederschapsrust
Als mama heb je recht op vijftien weken moederschapsrust die worden 
opgesplitst in zes weken voor de bevalling en negen weken na de beval-
ling. Eén week moet je verplicht nemen voor de bevalling en de overige 
vijf weken kan je ook na de bevalling nog opnemen. 

Bij een meerling bevalling heb je recht op negentien weken moeder-
schapsrust die kan opgesplitst worden in acht en elf weken. 
Hiervan moet ook één week verplicht worden opgenomen voor de uitge-
rekende datum. 

Wanneer je baby gehospitaliseerd is, kan je een verlenging krijgen van 
de moederschapsrust vanaf de achtste opnamedag. De dagen die hierna 
volgen worden extra bijgeteld bij de moederschapsrust. De aanvraag tot 
verlenging moet je indienen bij het ziekenfonds of andere uitbetalings-
instantie én bij de werkgever. Dit moet gebeuren voor het einde van het 
wettelijk voorzien postnataal verlof. Je hebt hiervoor een medisch attest 
nodig dat opname- en ontslagdatum vermeldt.

Mama’s die een zelfstandig beroep uitoefenen, hebben de mogelijkheid 
om acht weken moederschapsrust op te nemen en bij een meerlingzwan-
gerschap is dat negen weken. Hiervan moet de zij verplicht drie weken 
voor en twee weken na de bevalling nemen. De overige weken kan zij op-
nemen na de verplichte drie weken tot de drieëntwintigste week na de 
bevalling. Als zij te vroeg bevalt gaan de drie verplichte weken onmiddel-
lijk in na de geboorte. 

Ook zelfstandig werkende moeders hebben recht op verlenging van hun 
moederschapsrust. Deze kan eveneens starten vanaf de achtste opna-
medag en bedraagt maximaal vierentwintig weken. De aanvraag van de 
verlenging moet binnen de vijftien dagen na de geboorte worden aange-
vraagd bij het ziekenfonds.
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Tot slot 
Heeft u na het doornemen van deze informatie toch nog vragen of zijn er 
onduidelijkheden, aarzel dan niet om deze aan een van de vroedvrou-
wen, de gynaecoloog of de kinderarts te stellen. Wij helpen u graag ver-
der, elk in ons eigen vakgebied! 

Wij wensen u verder nog een aangenaam verblijf en hopen dat alles naar 
wens verloopt.
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Nuttige coördinaten

Materniteit | n*dienst | T 02 257 58 07
Dienst Consultaties | T 02 257 51 73
Fysische Geneeskunde  | T 02 257 56 60
Sociale dienst  | T 02 257 54 53
Onthaalbalie  | T 02 254 64 00 

 ■ VVOC (Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen): Ter-
vuursevest 172 – 3000 Leuven, (T) 016 22 44 43 of www.vvoc.be

 ■ Kind & Gezin: Hallepoortlaan 27 – 1060 Brussel (T) 078 15 01 00 (8-20u) 
of www.kindengezin.be

 ■ VBOV (Vlaamse BeroepsOrganisatie voor Vroedvrouwen): Zelfstandige 
vroedvrouwen: www.vbov.be – www.vroedvrouwen.be 

 ■ Kraamzorg: kan je meestal regelen via je mutualiteit of via familiehulp, 
landelijke thuiszorg … 
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Notities
Noteer hier vragen voor de kinderarts:
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Notities
Noteer hier vragen voor de vroedvrouw:



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be


