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Als een baby bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken wordt geboren 
dan spreken we van een prematuur geboren baby. SGA is een afkorting voor Small for 
Gestational Age: klein voor de zwangerschapsduur. Een prematuur geboren baby kan 
voor de zwangerschapsduur ook een te hoog geboortegewicht hebben, dat noemen 
we macrosomie. Zie paragraaf macrosome prematuur. 
Uw baby wordt opgenomen op afdeling Neonatologie als uw baby wordt geboren na 
een zwangerschapsduur van >32 tot 36+6 weken en ook als het geboortegewicht 
minder dan 2250 gram is en/of het geboortegewicht ligt onder een bepaalde 
geboortegewichtscurvelijn. 
In deze folder informeren wij u over de zorg die uw baby mogelijk nodig heeft en wat 
wij voor u kunnen betekenen. 

Speciale zorg 

De mate van prematuriteit en/of SGA bepaalt grotendeels welke speciale zorg uw 
kind nodig heeft. 

Temperatuur 
Uw baby is onvoldoende in staat zichzelf goed op temperatuur te houden en zal 
daarom in een couveuse of warmtebed worden gelegd. Bij minder prematuriteit kan 
mogelijk een bedje met kruiken volstaan. 

Bewaking 
Uw baby in de couveuse kunnen wij optimaal observeren omdat de baby alleen een 
luier om heeft. Met behulp van een monitor kunnen we, indien medisch noodzakelijk, 
de zuurstofverzadiging van het bloed, de hartslag en de ademhaling bewaken. 
Hiervoor heeft uw baby plakkers op de borstkas en één om een voetje.  
Door de onrijpheid kunnen er ademhalingsproblemen voorkomen. Er kunnen 
adempauzes (apneu) en dalingen van de hartslag (bradycardie) optreden. Deze 
kunnen spontaan herstellen. Als deze aanhouden of als uw baby vaak gestimuleerd 
moet worden, dan kan ondersteuning in de vorm van medicatie of extra apparatuur 
nodig zijn.  

Bloedsuiker 
Omdat uw baby weinig energiereserves heeft, is het op peil houden van de 
bloedsuikerspiegel voor hem/haar vaak moeilijk. Om deze reden zal bij uw baby 
regelmatig bloedcontrole nodig zijn. Dit gebeurt met een prik in het hieltje. Bij te lage 
bloedsuikers zal extra glucose en/of voeding worden gegeven. Dit kan een reden zijn 
voor het inbrengen van een infuus. 

Bloedcontrole 
Als uw baby met een infuus voeding krijgt, zal er geregeld bloed geprikt worden.  
Ook bij mogelijke infectieverschijnselen wordt het bloed gecontroleerd. De hielprik 
wordt op de afdeling Neonatologie gedaan. 
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Voeding 
De mate van prematuriteit bepaalt of uw kindje voeding krijgt met een infuus of via 
een andere wijze. Een prematuur geboren baby heeft in verhouding tot een 
voldragen baby meer voeding nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Als uw 
kindje voeding krijgt via een infuus komen vocht en/of voedingstoffen via een plastic 
buisje rechtstreeks in een bloedvat. Zo snel als medisch verantwoord, wordt met 
kleine hoeveelheden voeding begonnen. Dagelijks wordt bekeken of de hoeveelheid 
voeding kan worden vermeerderd en het infuus afgebouwd. Uw baby zal aanvankelijk 
de voeding krijgen toegediend door middel van een sonde. Dat is een slangetje via de 
neus en slokdarm naar de maag. Zodra uw baby niet langer tevreden is met volledige 
sondevoeding en in staat is zijn speeksel door te slikken is het moment aangebroken 
om actief aan de borst of uit de fles te gaan drinken.  

Borstvoeding 
Als uw baby prematuur geboren is, is het goed om uw baby al vroeg kennis te laten 
maken met uw borsten. Het is belangrijk dat hij of zij veel positieve ervaringen 
opdoet aan de borst en veel gelegenheid krijgt om te oefenen. 
Zolang uw baby nog niet echt aan de borst drinkt, is het belangrijk om de voeding op 
gang te brengen door te kolven. De afgekolfde melk kan gegeven worden per sonde. 
Voor de periode tussen sondevoeding en volledige borstvoeding kan de moedermelk 
met fingerfeeding worden gegeven. Dit alternatief is bedoeld om 'tepel-
speenverwarring' te voorkomen. Wanneer uw baby een goede zuigtechniek aan de 
borst heeft, kan afgekolfde melk ook met de fles worden gegeven.  
Pas wanneer uw baby goed drinkt en u voldoende borstvoeding heeft, is op vraag 
voeden mogelijk.  

Moedermelkverrijker 
De afgekolfde melk kan worden verrijkt met HMF (Human Milk Fortifier). Hiermee 
worden extra voedingsstoffen, vooral mineralen, aan de moedermelk toegevoegd. 
 
 
Vitaminen  
Toediening van vitamine K en vitamine D wordt gegeven vanaf de 8e dag. Vitamine K 
is voor de bloedstolling en vitamine D voor botopbouw. Geeft u kunstvoeding dan is 
het niet altijd nodig om vitamine K te geven.  

Kunstvoeding 
Is uw baby vóór een zwangerschapsduur van 34 weken geboren dan krijgt uw baby 
een speciale prematurenvoeding, anders start uw baby meteen met de standaard 
zuigelingenvoeding. Deze voedingen kunnen ook als bijvoeding dienen als er 
onvoldoende (afgekolfde) moedermelk is. Er is keuze uit voeding van Hero en Nutricia 
die we op de afdeling voorradig hebben. Voeding van thuis mag om hygiënische 
redenen niet bereid worden op de afdeling Neonatologie. U kunt na ontslag zonder 
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problemen overstappen op een andere voeding tenzij de arts een speciale voeding 
voorschrijft.  
 
Macrosome prematuur 
Indien een baby een te hoog geboortegewicht heeft ten opzichte van het bij de 
zwangerschapsduur gebruikelijke gewicht, dan noemen we dat een macrosoom. Dat 
komt vooral voor bij moeders met diabetesverschijnselen in de zwangerschap of die 
bekend zijn met de ziekte diabetes. Ondanks het gewicht van uw baby, kan het zeker 
prematuur drinkgedrag hebben. Het kind heeft evengoed tijd nodig om te leren 
drinken. 

Groei 
Dagelijks, tenzij anders afgesproken, wordt het gewicht van uw baby gecontroleerd. 
Aan de hand van het gewicht wordt de hoeveelheid vocht en/of voeding bepaald. 
Daarom wordt uw baby 's morgens vóór de artsenvisite bloot gewogen.  
De lengte en de schedelomtrek worden één keer per week gemeten. 

Geelzucht 
Door onrijpheid van de lever kan de baby tot een paar dagen na de geboorte geel 
worden. Er wordt dan onvoldoende bilirubine (afvalstoffen) verwerkt en 
uitgescheiden. Om het bilirubinegehalte te bepalen wordt bloed geprikt. Is de waarde 
te hoog dan krijgt uw baby fototherapie. Afhankelijk van de waarde en de situatie op 
dat moment wordt bepaald met welke therapie gestart wordt. Dit kan fototherapie 
zijn met behulp van een blauwe lamp (of meerdere lampen) boven uw kind. De 
oogjes worden beschermd tegen het felle licht met een fototherapiebrilletje. Verder 
heeft uw baby alleen een luier om. De andere mogelijkheid is dat uw kind op een 
soort lichtmatje (biliblanket) komt te liggen. Het kan ook gecombineerd worden. De 
fototherapie kan een aantal dagen duren. Het bilirubinegehalte wordt dagelijks in het 
bloed gecontroleerd.  

Echo onderzoek  
Is uw baby vóór een zwangerschapsduur van 34 weken geboren dan wordt er in de 
eerste levensweek een echo gemaakt van de hersenen. Dit onderzoek wordt rond de 
uitgerekende datum nog eens herhaald.  
Op de afdeling is een aparte folder verkrijgbaar met meer informatie over het echo-
onderzoek. Vraag er naar bij de verpleegkundige.  

Gesprek kinderarts 
Hoewel elke dag een arts bij uw baby komt kijken, zult u de arts niet elke dag zien. 
Met de verantwoordelijke kinderarts kunt u op afspraak wekelijks een gesprek 
hebben. U kunt de verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.  

Ouderparticipatie 
Meteen na de opname van uw baby op de afdeling Neonatologie wordt u als ouders 
betrokken bij de zorg van uw baby. We willen u de gelegenheid geven om kennis te 
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maken met uw baby. Zodra de conditie van uw baby het toelaat kunt u onder andere 
gaan kangoeroeën en deelnemen aan de lichamelijke verzorging. 

Kangoeroeën 
Het kangoeroeën, ook wel buidelen genoemd, is een intiem en warm lichamelijk 
contact met uw baby. Hierbij wordt uw baby met alleen een luier om, op uw blote 
borst gelegd. Daar komt dan uw kleding en/of een warme doek overheen, zodat 
alleen het hoofdje er nog bovenuit komt. Dit geeft uw baby de gelegenheid om de 
veiligheid en geborgenheid van u als ouder te voelen en het geeft u en uw baby een 
periode van rust. Tevens draagt dit bij aan het opbouwen van een band met uw baby. 

Lichamelijke verzorging 
Ook als uw baby in de couveuse ligt, wordt u zo vroeg mogelijk uitgenodigd deel te 
nemen aan de lichamelijke verzorging van uw baby. Dit begint met het verschonen 
van de luier en temperaturen. Dit wordt u stap voor stap geleerd.  
Zodra de conditie van uw baby het toelaat leren we u ook om uw baby in bad te 
doen. 
Wij bieden u hierbij hulp en begeleiding en werken naar een steeds groter wordende 
zelfstandigheid toe. 

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen  
Het proces van hechting (band) tussen ouder en kind is cruciaal en begint uiteraard in 
het ziekenhuis. Belangrijk zijn ook de individuele behoeften en de ontwikkeling van 
uw kind.  
Afhankelijk van de mate van prematuriteit en/of SGA  heeft uw kind een 
couveusedagboek van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) 
ontvangen op de afdeling Neonatologie. De VOC is een landelijke vereniging en biedt 
informatie, steun en begeleiding aan ouders van couveusekinderen. Zie 
https://www.couveuseouders.nl 

Fysiotherapie 
De kinderfysiotherapeut kan worden ingeschakeld om te kijken naar de ontwikkeling 
van uw baby. Zij/hij zorgt samen met de verpleging voor een optimale leefomgeving 
door het aanreiken van goede houdingen en de juiste manier van hanteren.  
Daarnaast wordt de motorische ontwikkeling van uw baby vastgelegd met behulp van 
een aantal motorische testen. Afhankelijk van de resultaten en manier waarop uw 
baby zich ontwikkelt kunnen er zo nodig extra adviezen gegeven worden. De 
motorische ontwikkeling wordt gevolgd tot de leeftijd van vijf jaar.  

Medisch Maatschappelijk Werk 
Wanneer uw baby in het ziekenhuis moet verblijven heeft dit gevolgen voor het 
dagelijkse leven. De opname zorgt voor een ingrijpende verandering in uw bestaan. 
Er kunnen problemen ontstaan op verschillende gebieden, zowel emotioneel als 
materieel. Het Medisch Maatschappelijk Werk beoogt het voorkomen, opheffen, 
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verminderen of compenseren van de gevolgen die deze opname heeft op het welzijn 
van uw gezin. 
Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het oplossen van problemen in uw leefsituatie 
kunt u dit kenbaar maken aan een van de verpleegkundigen of aan de kinderarts. 

Ontslag 

Als uw baby, gerekend naar de zwangerschapsduur, 36 weken is dan kan ontslag 
mogelijk zijn, maar belangrijker is dat uw baby alles zelf kan drinken of borstvoeding 
op vraag aankan, daarbij een goede groei laat zien, voldoende gewicht heeft en 
zichzelf goed op temperatuur kan houden. De zaalarts doet nog een laatste 
lichamelijk onderzoek op de dag voor het ontslag.  
Het ontslaggesprek met de verpleegkundige vindt plaats op de dag vóór of van 
ontslag. U krijgt dan ook alle informatie mee op papier.  
Verdere controles door de kinderarts gebeuren bij Kindergeneeskunde.  
In de thuissituatie kunt u, na ontslag uit het ziekenhuis, eventueel in aanmerking 
komen voor couveuse-nazorg. Dit is afhankelijk van uw verzekering.  
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Zuyderland Medisch Centrum 
Geboortecentrum, locatie Heerlen  

 
Contact 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u bellen 
met onze afdeling. Wij staan u graag te woord. Voor spoedeisende vragen na kantooruren 
kunt u ten allen tijde bellen met de Verloskamers. 

 
Geboortecentrum Heerlen, Vleugel B 
Verloskamers   088 – 459 6822 
Kraamafdeling  088 – 459 0327 

Neonatologie    088 - 459 6322 
 
Afspraken polikliniek Gynaecologie 
Algemeen nummer  088 – 4597808 
Openingstijden 08.30 – 17.00 uur 
Bezoekadres: 
locatie Heerlen, etage 2, balie 2.10 
locatie Sittard-Geleen, meldpunt Oost 11 
locatie Brunssum, etage 2 balie 2.01 
 
Afspraken polikliniek Kindergeneeskunde 
Algemeen nummer 088 - 459 - 9703 
Openingstijden: 08.30 – 17.00 uur 
Bezoekadres: 
locatie Heerlen, begane grond, balie 7 
locatie Sittard-Geleen, meldpunt Oost 11 
locatie Brunssum, etage 2, balie 2.01 
locatie Kerkrade, etage 1 
 
Internet 
www.zuyderland.nl/geboortecentrum 
www.zuyderland.nl/kindergeneeskunde 
www.zuyderland.nl/gynaecologie 
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