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Beste nieuwe ouders,

Gefeliciteerd met de geboorte van jullie kindje. Binnenkort gaat u met uw pasgeboren baby naar huis. Om deze stap 
te vergemakkelijken vindt u hier een aantal praktische tips en richtlijnen. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij 
de huisarts, kinderarts of Kind en Gezin (www.kindengezin.be ).

Voeding

• Aangeraden voedingsschema: 7 à 8 voedingen /24 uren,  dwz om de 3 à 4 uur
• Borstvoeding: op vraag
• We verwijzen graag naar de aparte infobrochure van dienst materniteit en Kind en Gezin
• Drink voldoende water en rust voldoende
• Vermeld bij uw arts steeds dat u borstvoeding geeft voor medicatie te gebruiken
• Vraag tijdig hulp en ondersteuning aan de vroedvrouw
• Kunstvoeding: …………………………………………………………………………. (naam)
• Bereiding: 1 maatschepje per 30 ml, zoals aangegeven op de verpakking
• Hoeveelheid: vanaf de 5e dag : 150 ml /kg /dag = ongeveer 7x …. ml of 8x …. ml
• Bereid en warm de fles net voor ze wordt gegeven
• Controleer de temperatuur door een druppel melk aan de binnenkant van de pols te laten vallen

Navelverzorging: Verzorg de navel 1 à 2 x per dag en na het badje

• Gebruik een steriel compres met ontsmettingsalcohol met chloorhexidine om de navelstomp te reinigen
• De navelstreng zal over een periode van enkele dagen tot 3 weken spontaan afvallen
• Indien er roodheid of vochtverlies optreedt, laat dit nakijken door de vroedvrouw of consulteer een arts

Temperatuur

• De normale lichaamstemperatuur van een baby bedraagt 36.5 - 37.5°C, rectaal gemeten
• Boven de 38°C spreken we van koorts, voor een baby jonger dan 3 maanden
• Contacteer steeds een arts wanneer de temperatuur niet spontaan zakt, wanneer uw baby minder goed drinkt of 

abnormaal gedrag vertoont
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Vitamines

• Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling. Dit wordt éénmalig toegediend via een inspuiting, onmiddellijk na 
de geboorte.

• Vitamine D is belangrijk voor de botkwaliteit en is onvoldoende aanwezig in zowel moedermelk als kunstvoeding. 
Een dagelijks supplement is aanbevolen. 
In het ziekenhuis werd al gestart met D-Cure …. druppels per dag, dit tot de leeftijd van 6 jaar. Dit is vrij 
verkrijgbaar bij de apotheek. Er bestaan verschillende merken. Vraag steeds de juiste dosering na.

Neonatale screening (hielprik)

• Bij alle baby’s gebeurt een bloedname ter nazicht van enkele aangeboren aandoeningen. Deze gebeurt via een 
normale bloedname, vaak op de hand, in tegenstelling tot vroeger toen dit in de hiel gebeurde.

• Deze bloedname mag ten vroegste gebeuren als uw baby > 72 uren oud is. Indien u vroeger het ziekenhuis 
verlaat doet de vroedvrouw dit thuis of op controleraadpleging bij een arts, voor de leeftijd van 7 dagen.

• Geen nieuws = goed nieuws. Indien een test herhaald moet worden zal u hiervan op de hoogte worden 
gebracht.

Vaccinatie tegen kinkhoest

• Iedereen die vaak voor uw baby zal zorgen, wordt gevraagd zich te beschermen tegen kinkhoest door een 
éénmalige herhalingsinenting (Boostrix®).

• Mama’s krijgen deze inenting tijdens (elke) zwangerschap om zo antistoffen door te geven aan de baby via de 
moederkoek. Vermeld aan uw gynaecoloog of vroedvrouw indien dit niet gebeurd is.

Gezonde slaapomstandigheden en Wiegendoodpreventie

• Leg je baby steeds op de rug te slapen, dus ook niet op de zij.
• Zorg er voor dat het bedje geen overbodige doekjes, knuffels of bedomranding bevat die het gezichtje kunnen 

bedekken en hierbij de ademhaling kunnen belemmeren.
• Een kamertemperatuur van 18-20°C is ruimschoots voldoende.
• Een rookvrije omgeving is ten allen tijde van belang. Laat niemand roken in de omgeving van je kind, niet in het 

huis of in de wagen.
• Gebruik geen geneesmiddelen zonder voorschrift.
• Voor een jonge baby zijn rust en regelmaat zeer belangrijk. Respecteer zijn/haar ritme.
• Gebruik geen hoofdkussen voor de leeftijd van 1 jaar.

Kind en Gezin

• De verpleegkundigen van Kind en Gezin nemen contact op om een eerste huisbezoek te regelen.
• Een gehoortest (ALGO-screening) zal gebeuren op leeftijd van enkele weken.
• De eerste vaccinaties worden gegeven op de leeftijd van 2 maanden. Het volledige schema kan u terug vinden in 

het boekje of op de website van Kind en Gezin.

Vroedvrouw aan huis

• Het bezoek van een geconventioneerde vroedvrouw aan huis is in België kosteloos.
• De vroedvrouw kan helpen met (wond)verzorging bij de mama,  ondersteunen bij de (borst)voeding en enkele 

veel voorkomende vragen beantwoorden. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een arts.
• De lijst met zelfstandige vroedvrouwen in uw buurt is beschikbaar op de materniteit.


