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Mijn eerste 
dagboek

klever met gegevens  
van de pasgeborene

Kamer: ...........................

 Borstvoeding

 Flesvoeding

Ontwerp: www.chloe-janssens.be
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Wij wensen je van harte proficiat met de geboorte van je dochter / 

zoon. 

…………………………………. werd geboren op de afdeling verloskunde 

van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel op ……/……/……, om …… uur

gewicht ……… g, lengte ……… cm, schedelomtrek ……… cm en 

apgarscore ……/……/…… .

In dit boekje proberen we jou en je partner vertrouwd te maken met 

de voeding en verzorging van je pasgeborene gedurende de eerste 

levensdagen. Een heel belangrijk aandachtspunt gedurende het 

verblijf in het ziekenhuis, maar ook thuis is erop toezien dat de baby 

niet kan vallen. 

- Laat je baby nooit onbewaakt op het verzorgingskussen liggen.

- Indien je zelf nog niet voldoende mobiel bent, laat het verluieren 

dan aan je partner of de verpleging over.

- Wanneer je baby de kamer moet verlaten voor een onderzoek 

dient het vervoer te gebeuren met het babybedje via de lift, nooit 

op de arm en via de trap 

We streven ernaar om jullie zo veel mogelijk bij te staan. We zijn 

steeds bereid tot helpen als er een probleem optreedt.

Aarzel niet, geef gerust een seintje! 

Bij ontslag mag je dit boekje mee naar huis nemen. 

Dit is een leuke herinnering aan de kraamperiode. 
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Dag 0: De dag van de geboorte  
……….  /……….  /………………..

Voeding:
• Het eerste uur na de geboorte zijn de meeste baby’s alert. Hiervan maken we gebruik 

om hen de eerste keer te voeden.
• Na de eerste voeding zijn baby’s vaak tot 24 uur lang slaperig. Toch proberen we 

minstens om de 3u te voeden. Indien dit niet lukt, zijn we niet onmiddellijk ongerust. 
Indien je koos voor borstvoeding zullen we proberen de eerste melk manueel te kolven 
en dit met een lepeltje aan je baby te geven. Vraag hiervoor hulp!

• Huid op huid contact kan je baby stimuleren om te eten.
• Indien je hulp nodig hebt voor de voeding mag je ons steeds roepen, dag en nacht.
• De eerste 48u na de geboorte hebben veel kinderen last van slijmpjes, die vaak 

uitgebraakt worden. Hierdoor kan de eetlust verminderen. Dit komt door de 
misselijkheid die daarmee gepaard gaat. Meestal verdwijnt deze misselijkheid na 24u 
tot maximum 48u na de geboorte. Je kindje goed rechthouden kan een eerste oplossing 
bieden. 
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D konakion

Verzorging: 
• Wanneer het mogelijk is voor jou gaan we samen je kindje verpamperen en uitleggen 

hoe je zijn/haar temperatuur meet.
• Een normale lichaamstemperatuur schommelt tussen minimum 36,5°C en maximum 

37,5°C. De eerste 3 dagen wordt de temperatuur 3 keer per dag genomen. Kindjes 
moeten zich namelijk aanpassen aan het leven buiten mama’s buik. Ze moeten nu leren 
hun temperatuur zelf op peil te houden. Na 3 dagen doen we dit nog 2 keer per dag. 
Wanneer je kindje het te koud heeft (minder dan 36,5°C), gaan we hem extra warm 
toestoppen. Als je kindje het te warm heeft (meer dan 37,5°C), kunnen we eventueel wat 
kleedjes uitdoen of een dekentje wegnemen. 

• Jullie baby krijgt 24u de tijd om voor de eerste keer te plassen. Voor stoelgang is dit 48u. 
De eerste stoelgang, meconium genoemd, is een zwartbruine kleverige brij.  
Onder invloed van de voeding wordt de ontlasting geleidelijk een weke, gele ontlasting. 
De frequentie verschilt van kind tot kind. Bij borstvoeding kan deze heel dun zijn. 

• Veel kindjes niezen de eerste dagen vaak. Dit wil niet zeggen dat ze verkouden zijn maar 
de slijmpjes kunnen kriebelen in het neusje. 

• Vandaag wordt je baby nog niet gewassen. Zij/hij heeft een speciaal laagje op de huid 
(vernix), wat haar/hem zal beschermen tegen de kou. Na ongeveer 1 dag is dit laagje in 
de huid getrokken en is je baby toe aan zijn/haar 1e badje.

• De eerste 6 weken mogen de nageltjes niet geknipt worden omdat ze nog zo broos zijn. 
Doe je baby daarom krabwantjes of sokjes aan over de handen. 

• Je kindje krijgt na de geboorte een naambandje. Let erop dat hij/zij dit altijd draagt in het 
moederhuis en vraag een nieuw als het afgevallen is. 
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Dag 1: ……….  /……….  /………………..

Voeding:
• Vanaf vandaag heeft je baby minstens 7 voedingen nodig. Tot 12 voedingen is zeker 

nog normaal.
• Indien je tijdens de daguren aan 7 geslaagde voedingen komt, mag je baby tijdens de 

nacht maximum 6 uur doorslapen. Let wel op; het zijn de uitzonderingen die dit ook 
effectief doen!

• Om aan dit aantal voedingen te komen moet je baby minstens elke 2-3u eten krijgen. 
Dus als de baby nog lekker slaapt moet je hem toch wakker maken. Als hij/zij aangeeft 
sneller honger te hebben moet je eerder eten geven.

• Ook vandaag kan je kindje nog last hebben van z’n maag. We geven het nog even tijd. 
• Bij de geboorte heeft je baby éénmalig een ampul vitaminen gekregen.  

Vanaf dag 1 geven we druppeltjes: 
◊ Bij BV:  

- Vitamine K; 5 druppels 1x/dag tot 3 maanden. 
- Vitamine D; 6 druppels 1x/d tot 6 jaar. 

◊ Bij FV:  
- Vitamine D; 6 druppels 1x/d tot 6 jaar. 

u.
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D K

Verzorging:
• Je kan zelf de pamper verversen en de temperatuur nemen. Dit heb je gisteren geleerd. 

Hier word je elke keer handiger in! 
• Vandaag is het tijd voor het eerste badje. Dit gaan we eerst even voordoen zodat je er 

morgen zelf aan kan beginnen. We geven de baby altijd een badje vóór de voeding. 
(Baby’s die net gegeten hebben en plat gelegd worden kunnen wel eens teruggeven.) 
Het is belangrijk dat je eerst alles klaarlegt zodat je zeker je baby niet alleen op het 
verzorgingskussen moet laten liggen. 

Wat heb je hiervoor nodig ?  
- Zeep of badolie 
- Thermometer 
- Washandje 
- 2 handdoeken 
- Zuivere kleedjes (rompertje en kruippakje) 
- Zuivere pamper 
- Kam of borstel 
- Eventueel een muts en sokken 
- Voor de navelverzorging: steriele compressen en ontsmettingsmiddel. 

• We gaan je baby vandaag ook wegen. Zo weten we of hij niet te veel afvalt. 
Gewichtsverlies na de geboorte is normaal (+/- 10%).  
Vb: een baby die 3500 gram weegt bij de geboorte, mag ongeveer 350 gram afvallen. 
Dit gewicht noteren we elke dag in het midden van het boekje op de gewichtscurve. 

• De kinderarts gaat je kindje volledig nakijken (indien dit nog niet gebeurd is bij de 
geboorte) tijdens het eerste klinisch onderzoek. Er wordt onder meer naar het hart 
geluisterd, ook het hoofdje en de heupen worden gecontroleerd. 
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Dag 2: ……….  /……….  /………………..

Voeding:
• Dag 2 is vaak een hongerdag. Bij borstvoeding mag je gerust extra aanleggen. Des te 

meer je aanlegt, des te sneller komt je melkproductie op gang. (Principe vraag-aanbod) 
Bij flesvoeding geldt hetzelfde, een extra flesje of grotere hoeveelheid mag. 

• Belangrijk om weten is dat kinderen die borstvoeding krijgen ’s avonds vaak meer 
willen drinken. Door de vermoeidheid produceer je een beetje minder melk, je lichaam 

is namelijk al heel de dag hard aan het werk geweest.
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D K

Verzorging:
• Je mag het badje zelfstandig uitvoeren. Als je hierover nog vragen hebt of onzeker 

bent, mag je gerust een seintje geven. (Je kan ter ondersteuning ook het stappenplan 
terugvinden in de schuif.)

• De navel begint uit te drogen en vormt een hard stompje. (Belangrijk is om te letten op 
het optreden van roodheid bovenaan de navel.)

• Veel baby’s beginnen op dag 2 een geel/bruin tintje te krijgen. Dit komt door het 
vastzetten van bilirubine in het weefsel onder de huid. 
 
Hoe komt dit? 
 
De rode bloedcellen die je baby na de geboorte bezit zijn van korte levensduur. 
Wanneer ze afsterven komt bilirubine vrij. Dit bilirubine zet zich vast onder de huid, 
en zorgt voor de gele kleur. Soms wordt je kindje lui waardoor het minder goed drinkt 
en nog geler wordt. Belangrijk is dus om je baby vaak eten te geven zodat het de gele 
kleur kwijtraakt. Je kindje aan het raam zetten kan ook een beetje helpen. Daglicht = 
fototherapie. 
Als de kinderarts dit wenst, kan men door een bloedafname het bilirubine bepalen. 
Indien nodig kunnen we je kindje onder de lamp leggen. Dit kan op de kamer. 
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Dag 3: ……….  /……….  /………………..

Voeding:
• De flesvoeding begint vanaf vandaag goed te gaan. Het gevoel van misselijkheid 

van de eerste dagen is verdwenen en de grote honger is veranderd in gewoon flink 
eten. Bij borstvoeding is het de stuwing die stilaan binnensluipt. Een goed teken: je 
melkproductie komt op gang en je baby gaat langer tevreden zijn.  
De voedingsmomenten worden korter en krachtiger. 

• Om de periode van stuwing te overbruggen kan je 5 minuten voor het voeden warme 
kompressen vragen. De melkkanalen gaan zo goed openstaan en het wordt voor je 
kindje iets makkelijker om de melk uit je borst te krijgen. Na het aanleggen kan je 
ijskompressen vragen om de pijn te verzachten en je melkkanalen te ontspannen. 
Stuwing duurt doorgaans 48 uur maar is vaak 24 uur vervelend. In deze 48 uur kan je je 
ook wat koortsig of grieperig voelen. 

u.
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D K

Verzorging:
• Vandaag gaat het badje weer een stuk beter dan gisteren.
• Het gewicht van je baby gaat vandaag ongeveer gelijk blijven aan dat van gisteren 

maar het is ook nog normaal dat je baby nog een beetje afgevallen is.
• Vanaf het moment dat je kindje 72 tot 96 uur oud is, kunnen we ‘de hielprik’ doen 

(vooraan in het handje) eventueel gecombineerd met een bloedafname voor het 
bilirubine. Wat de hielprik juist inhoudt, kan je terugvinden in de folder die je na de 
bevalling gekregen hebt.
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Dag 4: ……….  /……….  /………………..

• Indien je baby onder de fototherapielamp heeft gelegen, wordt er nog een controle-
bloedname gedaan (als de kinderarts dit nodig acht). 

• Verdere zorgen gebeuren grotendeels zelfstandig. 
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D K
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Dag 5: ……….  /……….  /………………..

u.
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Temperatuur 

Urine 

Stoelgang
zwart groen geel

Gewicht

Vitaminen D K
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Gewichtscurve
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Gewichtscurve
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dag 3
G:..................g

dag 4
G:..................g

dag 5
G:..................g

dag 6
G:..................g

geboortegewicht:

7%:

10%



16

Met je kleine ukkepuk naar huis: 

Voeding 
Borstvoeding:
Je maakte de welbewuste keuze om je kind borstvoeding te geven, inderdaad de meest 
aangepaste voeding voor je baby. 

Raadgevingen: 
• Het geven van een fopspeen kan leiden tot tepelspeenverwarring bij moeilijke drinkers. 

Tot de borstvoeding goed op dreef is, geef je dus best geen fopspeen.
• Je baby ligt goed aan de borst indien hij/zij bolle wangen heeft ,de onderlip naar 

buiten krult en je hem/haar hoort slikken. Je baby zuigt dan normaal ritmisch en met 
diepe teugen.

• Aanleggen op vraag van je baby, rekening houdend met min. 1 uur en max. 6 uur 
tussen de voedingen. 

• Indien je niet voldoende melk hebt, moet je frequenter aanleggen.
• Neem een gezonde, gevarieerde voeding.
• Blijf alles eten, maar met mate en drink naar behoefte.
• Tracht veel te rusten maar neem regelmatig wat lichaamsbeweging.
• Vermijd alcohol, cafeïne en andere genotsmiddelen.
• Borstvoeding is GEEN betrouwbare manier van anticonceptie.

Heb je vragen omtrent de borstvoeding, aarzel dan niet om de kinderarts te contacteren. 
Zij/Hij zal je graag met raad en daad bijstaan. 

De stoelgang van borstgevoede baby’s is heel wisselend. Hoofdzaak is rekening te houden 
met de eigenheid van jouw kindje en dat deze tevreden is.

Alvorens volledig of gedeeltelijk (bij aanvulling) over te schakelen naar een 
zuigelingenvoeding, vragen wij steeds hieromtrent contact op te nemen met je kinderarts 
of de zelfstandige vroedvrouw. Dit in het belang van je baby.
Meer info omtrent borstvoeding kan je terugvinden op de borstvoedingspagina van de 
website van Kind & Gezin. 
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Flesvoeding:
Je maakt de welbewuste keuze je kind flesvoeding te geven, een goed alternatief voor 
borstvoeding. De aangepaste zuigelingenvoedingen bevatten alle nodige voedingsstoffen 
voor de normale groei en ontwikkeling van je baby. 

Naam van de voeding: 

................................................................................................................................................................................................

Hoeveelheid per dag: 

................................................................................................................................................................................................

Bereiding per flesje: Maak voor elke voedingsbeurt 1 nieuw flesje! Bereide melkvoeding 
mag niet bewaard worden, ook niet in de koelkast. De zuigelingenmelk (uitsluitend 
verkrijgbaar in uw apotheek) wordt klaargemaakt door 1 maatje melkpoeder bij 30 
ml water te voegen. Dit water is plat mineraal water uit een fles en geschikt voor 
babyvoeding (bv. Spa®, Evian®, …), die minder dan 24 uur geopend is. 
De baby drinkt ongeveer 6 à 7 voedingen per dag.
Vanaf de 7de dag neem je 90 ml water en voeg je hierbij 3 maatjes melkpoeder. 

Vanaf de 14de dag neem je 120 ml water en voeg je hierbij 4 maatjes melkpoeder. 

Indien je een zuigelingenmelk gebruikt, is het belangrijk voor de gezondheid van je baby 
dat je je strikt aan alle bereidingsinstructies houdt. Daarom verwijzen wij naar de gids 
‘Flesvoeding’ van Kind & Gezin. 

Er bestaan ook kant-en-klare voedingen, evenals vloeibare melkvoedingen. Deze zijn 
steriel zolang het brik niet geopend is. Na opening mogen ze maximaal 24 uur in de 
koelkast bewaard worden. 

Voorstel voedingsuren: 6 à 7 voedingen per dag, waarbij overdag nooit meer 
dan 4 uur tussen twee maaltijden wordt gelaten. Dit betekent dat je je baby eventueel 
wakker moet maken voor zijn voeding. Na ongeveer 8 weken bepaalt de baby zelf zijn 
voedingsschema.
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Het opwarmen van het flesje
• Het flesje mag gegeven worden op kamertemperatuur, wil je het toch opwarmen 

kan dat au bain-marie, in de elektrische flessenverwarmer of in de microgolfoven tot 
lichaamstemperatuur ( ± 37°C).

• Rol de fles nog eventjes tussen de handen en controleer de temperatuur. 

Het geven van de zuigfles
• Om lucht zuigen te vermijden, moet je ervoor zorgen dat de speen tijdens het drinken 

altijd gevuld is met melk. 
Als je kindje de fles niet leeg drinkt, moet je de rest van de melk weggooien.  
Nooit opnieuw opwarmen. Opgewarmde melk moet binnen de 30’ gebruikt worden

Reinigen en steriliseren 
Na gebruik de flessen uitspoelen, afwassen met detergent en goed naspoelen. Voor het 
eerste gebruik steriliseer je alle flessen en toebehoren. Nadien is bij een gezonde baby 
het steriliseren overbodig en grondige reiniging voldoende. Indien je baby prematuur 
geboren werd, wordt er wel aan aanbevolen om het materiaal de eerste 3 maanden te 
steriliseren. 

Verzorging: 

Navel:
De navelverzorging gebeurt 1x per dag en telkens wanneer de navel sterk bevuild is.  
Eerst wassen en zeer goed droog deppen. Daarna moet de navel ontsmet worden met 
alcohol 70% en dient er een compres rond gewikkeld te worden. Dit om het naveltje mooi 
droog te kunnen houden. Eens het naveltje afvalt, dien je het nog dagelijks te ontsmetten 
tot alle korstjes verdwenen zijn. Het afvallen van het navelstrengstompje kan 7-14 dagen 
duren. Indien er roodheid aan de navelrand wordt opgemerkt, raadpleeg je best een 
kinderarts maar kan je in tussentijd al starten met 3x per dag te ontsmetten. 

Bad: 
Je mag zelf kiezen welk moment van de dag je een badje geeft. Het beste is voor een 
voeding om te vermijden dat je baby braakt. Voor het slapengaan kan het rustgevend zijn. 
Je hoeft je baby niet elke dag te wassen; je kan tussenin ook een oliebadje geven. Elke dag 
inzepen kan een droge huid geven. Wel elke dag gelaat, hals en stuit wassen.

Vanaf dag 1 geven we druppeltjes: 
• Bij BV:  
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- Vitamine K; 5 druppels 1x/dag tot 3 maanden. 
- Vitamine D; 6 druppels 1x/d tot 6 jaar. 

• Bij FV:  
- Vitamine D; 6 druppels 1x/d tot 6 jaar. 

Veilig slapen: 
De belangrijkste peilers: 
• Kamertemperatuur: jullie baby was in het ziekenhuis gewoon aan een warme 

omgeving. Pas de temperatuur van de slaapkamer geleidelijk aan. De eerste weken 
tussen 18°C-20°C. daarna is 18°C voldoende. Overdag is 20°C-21°C goed.

• Creëer een rustige omgeving.
• Goed verluchten tussenin.
• Niet roken en geen huisdieren in de kamer waar de baby slaapt. 
• Rugligging: je mag het hoofdje naar links of rechts draaien. Als de baby wakker is mag 

je je kindje wel op de buik leggen als je in de buurt bent. Zo kan je baby ook andere 
spieren leren gebruiken.

• Gebruik lakens , een fleecedeken of een slaapzak. GEEN donsdeken en kussen (tot 2 
jaar).

• Knuffels leg je best boven of onderaan het bedje. 
• Je baby best in ‘t begin op dezelfde kamer laten slapen maar liefst in een apart bed. 
Voor meer info over veilig slapen verwijzen we je graag door naar de website van Kind & 
Gezin. (www.kindengezin.be) 

Gebruik van wieg of bed
In het ziekenhuis sliep jullie baby nog in een klein bedje. Dit gaf een veilig gevoel en 
geborgenheid.
Een wieg is kleiner en dan ook minder lang bruikbaar maar wel goed in het begin. 
Een reiswieg of het bovenstel van een kinderwagen gebruik je best niet te lang. De randen 
laten weinig tot geen lucht door waardoor de baby onvoldoende luchtcirculatie krijgt.
Bij een bedje laat je je baby in de onderste helft van het bed slapen; meer naar het voeteinde 
toe. Dek je baby wel goed toe en gebruik daarvoor goed passende lakens en een dekentje 
waar je baby niet onder kan schuiven. Een slaapzak gebruik je enkel als die goed past. 
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Wenen: 
Als je baby huilt, is dit niet altijd negatief. Het kan gewoon een ‘mededeling’ zijn zoals: ‘ik 
heb honger, ik heb een vuile luier, ik wil een knuffel, ik heb ergens pijn, …’
Probeer zelf rustig te blijven (een baby voelt aan wanneer je gespannen bent). Eten geven, 
verluieren, een knuffel geven, zacht wiegen, liedjes zingen of je partner inschakelen kan 
een oplossing zijn. Gun jezelf tijd om elkaar te leren kennen. 

Wandelen:
Vanaf het moment dat je kindje boven de 3 kg weegt mag je gaan wandelen. De eerste keer 
ga je best niet te lang. 30 minuten is voldoende zodat je kindje kan wennen. Ga wandelen 
bij aangenaam weer, niet bij regen, wind,… 
Zorg dat je kindje voldoende en aangepaste kledij aanheeft. 

Bezoek: 
De eerste dagen thuis laat je je baby wennen aan de nieuwe omgeving. Daarna mag bezoek 
komen, iedereen die geen ziektekiemen heeft is welkom!
Zorg altijd voor een goede handhygiëne!
Opletten met zieke kinderen!

Thuisapotheek: 
Thermometer, luierzalf
Glycerine®suppo: weinig stoelgang, 
Paracetamol®siroop
Ontsmetting
Fysiologische zoutoplossing (NaCl): reinigen neusje en oogjes
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Nuttige tips voor de baby

• Het stoelgangspatroon van baby’s is vaak heel wisselend. Hoofdzaak is rekening 
te houden met de eigenheid van je kindje. Als je baby tevreden is, is er wellicht 
geen probleem. Bij extreme diarree of constipatie neemt je best contact op met de 
kinderarts.  

• Gastro-intestinale ongemakken (krampen) komen frequent voor bij baby’s. Enkele 
kleine veranderingen kunnen vaak al een enorme verbetering geven. Aarzel niet om 
erover te spreken met je kinderarts of zelfstandige vroedvrouw. 
Als de baby krampjes heeft is het vooral belangrijk hem te troosten. Een hulpmiddel 
kan zijn om de baby even op z’n buik te leggen en eventueel zachtjes over de rug 
te wrijven maar een echte oplossing is er niet. Blijf zeker in de buurt van je baby. 
Eventueel kan een homeopathisch middel van bij de apotheek ook een oplossing 
bieden. 

• Koorts (>38°C) kan een eerste teken zijn van een beginnende infectie. Een controle bij 
de kinderarts is dan ook aangewezen. Wanneer je baby deze tekenen vertoont kan je 
hem/haar best al een koortswerend middel geven (Paracetamol® siroop). 

• Vooral in de zomermaanden kan je kindje veel dorst hebben. Bij borstvoeding kan je 
hem/haar best een keer extra aanleggen, bij flesvoeding mag je een extra flesje geven.  
Vanaf 6 maanden mag je mineraal water in een flesje bijgeven, let wel op dat de fles 
niet langer dan 24u open is. 



22

Aandachtspunten voor de mama:

• Het is normaal dat je 4 tot 6 weken bloedverlies hebt na de bevalling. De eerste dagen 
is het felrood, daarna wordt het bruin van kleur. Wanneer je na een aantal weken 
opnieuw felrood bloedverlies krijgt of klonters verliest, neem je best contact op met je 
gynaecoloog. Zolang je bloedverlies hebt, neem je beter geen bad maar een douche.

• We raden aan minimaal 6 weken te wachten met seksueel contact na de bevalling. Dit 
is nodig voor een goede inwendige heling.

• Je knip of scheurtje spoel je thuis ook best regelmatig met de douchekop. We werken 
met resorbeerbare draad, dus de hechtingen verdwijnen vanzelf of vallen uit na 1 tot 2 
weken.

• Bij een keizersnede wordt gewerkt met haakjes. De vroedvrouw zal deze na ongeveer 
1 week verwijderen, afhankelijk van de genezing. Daarna moet er niets meer aan 
gebeuren, tenzij de gynaecoloog of de vroedvrouw thuis je een ander advies geeft, op 
basis van het genezingsproces.

• Wanneer je borstvoeding geeft, zou het kunnen dat je maandstonden niet doorkomen. 
Dit wil echter NIET zeggen dat je niet zwanger kan worden. Bij borstvoeding schrijft de 
gynaecoloog een minipil voor, waar je onmiddellijk mee mag starten en die je continu 
moet doornemen (geen pauzes dus). Bij flesvoeding bespreekt de gynaecoloog de 
andere mogelijkheden zoals de pil, condooms, een spiraal, … met jullie.

• Bij pijn of koorts door borstvoeding mag je 4x per dag Paracetamol / Dafalgan van 
1g innemen. Indien geen verbetering na 2 dagen neem je best contact op met je 
vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog.

• Vermijd de eerste 6 weken zwaar heffen en tillen. Geen volle emmers, 
boodschappentassen e.d. 

• Wanneer je in het ziekenhuis steunkousen moest dragen, draag je deze de eerste 2 
weken ook best thuis, zeker overdag. ‘S nachts mag je ze uitlaten, maar doe ze dan wel 
terug aan voor je opstaat.

• Wanneer je in het ziekenhuis clexane inspuitingen kreeg, zal de gynaecoloog je 
hiervoor ook een voorschrift geven voor thuis. Je zal deze nog 10 dagen zelf moeten 
inspuiten of laten inspuiten door de vroedvrouw die bij jullie thuis komt.

• Geef jezelf en je baby 6 weken de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Een 
wisselende emotionele toestand is niet abnormaal in deze periode, het heeft vaak te 
maken met hormonale veranderingen, vermoeidheid of stress. Durf aangeven aan je 
arts of vroedvrouw wanneer de dingen je over het hoofd lijken te groeien. Zij willen 
zeker mee helpen zoeken naar oplossingen!
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Consultaties

Consultatie gynaecoloog 
6 weken na de bevalling moet je terug op raadpleging komen bij jouw gynaecoloog.  
Je dient hiervoor zelf een afspraak te maken via de website gyngeel.be, het secretariaat 
of privé bij jouw arts. 

Gynaecologen Tel. Secr. ZH Adres raadpleging privé Tel. Privé 

Dr. Vervliet 014/57 76 54 Dr. Verwaeststraat 6, Geel 014/58 22 73

Dr. Vercammen 014/57 76 54 Pastorijstraat 25, Geel 014/72 39 08

Dr. Kuyken 014/57 76 54 Voort 79, Geel /

Dr. Schoneveld 014/57 76 54 Kluterstraat 60, Meerhout /

Dr. Anthuenis 014/57 76 54 Pastorijstraat 16/A, Kasterlee /
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Consultatie kinderarts 
Vanaf de 4de dag wordt er nog eens een volledig klinisch onderzoek gedaan bij je kindje. 
Dit kan niet vroeger gebeuren omdat sommige afwijkingen van het hart pas na een paar 
dagen hoorbaar zijn. Indien je dan nog in het ziekenhuis aanwezig bent kan men dit ter 
plaatse doen. Als je al thuis bent wordt je verzocht hiervoor terug te komen. 

In normale omstandigheden neemt de dienst Kind & Gezin spontaan contact op om uw 
pasgeborene thuis op te volgen. Een routinecontrole bij de kinderarts is niet noodzakelijk.

Soms is opvolging noodzakelijk. Je krijgt hiervoor dan een afspraak bij de kinderarts.
 
Voor een nieuw onderzoek word je verwacht op …………………dag ……. /……. /…….. om ……………. uur 

bij Dr. …………………………………….…………………… …………………………………….…………………… op de consultatie pediatrie,  
J.B. Stessensstraat 2 te 2440 Geel.

Als je zelf een afspraak wenst te maken met de kinderarts omdat je kindje ziek is, neem je 
best contact op via het secretariaat op het nummer 014/57 76 59.

Indien je dringend een kinderarts of pediatrische verpleegkundige nodig heeft kan je 
contact opnemen met de kinderafdeling op het nummer 014/ 57 76 90. 

Kinderartsen Telefoon secretariaat ziekenhuis

Dr. Van den Heuvel Mieke 014/ 57 76 59

Dr. Vandecasteele Greet 014/ 57 76 59

Dr. Heuten Sara 014/ 57 76 59

Dr. Meersman Anka 014/ 57 76 59

Dr. Vergauwen Wim 014/ 57 76 59

Dr. Jonnaert Lise 014/57 76 59

 
Bij vragen of problemen:
Dienst materniteit (24u/7d.) : 014/ 57 72 70
Je kan uiteraard ook steeds terecht bij jouw huisarts, kinderarts, Kind & Gezin of 
zelfstandige vroedvrouw. 
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Ontslagcriteria 

Ik moet minstens 48 uur in observatie 
blijven omdat:

 Ik geboren ben tussen 36 - 37 weken.
 Mijn geboortegewicht tussen 2300g – 2500g ligt.
 Mijn mama GBS positief is.
 Er een complicatie is opgetreden tijdens de zwangerschap en/of bevalling. 

Als ik < 36 weken ben of < 2300 gram weeg moet ik opgenomen worden op de  
couveuse-afdeling. 

Joepie, mijn mama mag naar huis want: 
 Ze kan voor zichzelf zorgen

 Ze heeft een normale bloeddruk en temperatuur

 Haar bloedverlies is normaal

 Haar baarmoeder is hard

 Ze kan goed plassen

 De heling van de knip/scheur is normaal

 Ze heeft, zo nodig, een inspuiting gehad voor haar bloedgroep.  
(Rhogam: ………. /………. /………………..)

 Ze weet wanneer ik het te warm of te koud heb

 Ze kan me zelf verpamperen en eten geven

 Ze herkent alarmsignalen zoals verhoogde temperatuur, luiheid, geen urine 
binnen de 24u en geen stoelgang binnen 48u na de geboorte

 Ze heeft info gekregen ivm wiegendood en volgt deze op
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Joepie, ik mag mee naar huis want: 
 Ik ben > 37 weken oud
 Ik weeg op het moment van ontslag > 2400 gram
 Ik heb minstens 1 keer goed gegeten
 Ik ben goedgekeurd door de kinderarts
 Ik kan mijn temperatuur zelfstandig behouden
 Mijn saturatiemeting was goed (……….% O2) 
 Ik heb een hielprik gehad of deze is gepland bij de thuisvroedvrouw
 Ik heb een afspraak gekregen voor een tweede onderzoek of dit is gebeurd op de 

materniteit
 Ik heb een vaccin gehad voor Hepatitis B (indien mijn mama Hep. positief was)
 Ik heb een urinestaaltje afgegeven (indien mijn mama CMV positief was)
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Wij wensen jullie 

een prettige thuiskomst 

en veel succes in de toekomst!

De gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen.
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Ziekenhuis Geel
J.B. Stessensstraat 2  |  2440 Geel
014 57 77 77  |  info@ziekenhuisgeel.be
www.ziekenhuisgeel.be


