
1

WELKOM 
BIJ HET 

H. HARTZIEKENHUIS 
MOL

Ontslagbrochure
Moederhuis



2

Hoofdvroedvrouw: Inge Geebelen
Tel.: 014 71 28 99
E-mail: inge.geebelen@azmol.be

doet het met zorg, 
veilig en kwaliteitsvol!

Kwaliteitslabel

2017 - 2022

Het H. Hartziekenhuis Mol 
is een kwaliteitsvol en 

veilig georganiseerd ziekenhuis.

HH Mol beeld NIAZ nov17_40847_A3.indd   1 20/11/17   10:47



3

ONTSLAGBROCHURE MOEDERHUIS

Hygiënische verzorging: eigen hygiëne 5

Medicatie 6

Verzorging baby 7

Wanneer contact opnemen met de huisarts/kinderarts? 11

Wanneer contact opnemen met de huisarts/gynaecoloog? 12

Borstvoeding 15

Flesvoeding 18

Vitamine K en D na ontslag 20

Hielprik 22

Zelfstandige vroedvrouwen 23

Nuttige adressen en telefoonnummers 24

INHOUD



4

Beste ouder(s),

Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van uw  kindje(s). Binnenkort gaat u naar huis. 
Daarom willen we nog wat handige tips en informatie meegeven om alles zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.

Wij wensen u heel veel succes!
Het moederhuis-team
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ONTSLAGBROCHURE MOEDERHUIS

HYGIËNISCHE 
VERZORGING: EIGEN HYGIËNE

Bloedverlies 
U kan tot 6 weken na de bevalling bloedverlies hebben. Dit is enkel de eerste week 
helderrood, daarna wordt dit bruin. Het bloedverlies is min of meer geurloos. U mag 
geen grote bloedklonters verliezen. Een kleine bloedklonter de eerste week na de 
bevalling is normaal.

Hygiëne
U mag na de bevalling al meteen douchen. Een bad nemen mag niet tot 6 weken na 
de bevalling. U kunt best de schaamstreek goed spoelen met water, bijvoorbeeld in 
de douche. Een ph-neutrale zeep mag ook gebruikt worden.
 
Borsten
Indien u borstvoeding geeft en u heeft stuwing, kan u de stuwing verlichten door 
een  coldpack te gebruiken na de voeding en een hotpack te gebruiken vlak voor 
de voeding. U kan de spanning verminderen door een beetje manueel te kolven, 
zodat de baby gemakkelijker kan aanhappen. Eventueel kan u maximum 1x per dag 
machinaal kolven, wanneer de spanning niet verminderd is na een voeding. 
Een grieperig gevoel tijdens de stuwing is niet abnormaal. U mag hiervoor een 
pijnstiller nemen (Brufen of Dafalgan). De stuwing kan ongeveer een 3-tal dagen 
aanhouden. 
U wast de borsten best niet met zeep, maar met water. Zeep droogt de huid uit en kan 
een andere smaak geven aan de tepel.

Aambeien
Indien u last heeft van aambeien, wordt er meestal reeds op onze afdeling gestart 
met een behandeling (zalf en/of medicatie). Wanneer u naar huis gaat, kan deze 
behandeling op doktersadvies worden verder gezet. Indien de aambeien pas ontstaan 
na uw ontslag uit het ziekenhuis, kan u best uw huisarts contacteren. Probeer te 
zorgen voor een vlotte stoelgang door voldoende water te drinken en vezels te eten.
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MEDICATIE

Anticonceptie
De gynaecoloog zal tijdens het ontslaggesprek op de laatste dag van uw verblijf in het 
ziekenhuis de anticonceptie met u bespreken. Er zijn verschillende mogelijkheden: 
condooms, anticonceptiepil, spiraal,…. Indien u borstvoeding geeft, en u kiest voor 
een hormonale anticonceptiemethode, is het aangewezen om de minipil te nemen. 
De gynaecoloog zal op dat moment de nodige voorschriften schrijven en de opvolging 
met u bespreken. De minipil mag gestart worden vanaf het moment dat uw kindje 3 
weken oud is en de borstvoeding goed op gang is.  De gewone anticonceptiepil 
(indien u flesvoeding geeft) mag gestart worden vanaf 2 weken na de bevalling.
Er wordt een nacontrole gepland bij de gynaecoloog, ongeveer 6 weken na uw 
bevalling. U dient hiervoor een afspraak te maken bij uw gynaecoloog (zie “nuttige 
adressen en telefoonnummers”).
U mag terug betrekkingen hebben vanaf 4-6 weken na de bevalling. Het belangrijkste 
is dat u zich hier klaar voor voelt. Het is mogelijk dat u de eerste maanden na de 
bevalling, vooral in de periode dat u borstvoeding geeft, een glijmiddel nodig heeft. U 
kan dit verkrijgen bij de apotheek, de supermarkt,…
OPGELET: Indien u borstvoeding geeft, is uw vruchtbaarheid 
verminderd, maar kan u wel zwanger worden.

Obstipatie
Movicol zakje: 2x/d 1 zakje oplossen in een glas water (vrij verkrijgbaar bij de 
apotheek).  Wij adviseren echter om in de eerste plaats uw voeding aan te passen 
met vezelrijke maaltijden (bv. bruin brood, voldoende groenten en fruit, ...), voldoende 
water drinken, ...

Pijnstilling:
• Dafalgan 1g forte (vrij verkrijgbaar bij de apotheek),
• Nurofen  400 mg,  Ibuprofen  400 mg,…  kan u zonder voorschrift verkrijgen in 

de apotheek. Deze werken ontstekingsremmend en pijnstillend.
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VERZORGING BABY
 

Handhygiëne

Uw eigen handen zijn vaak een bron van ziektekiemen. Zorg er voor dat u na het 
verluieren, het snuiten van de neus, een toiletbezoek, … de handen goed wast. 

Luier

Vervang de luier van uw baby elke voeding en zeker bij iedere ontlasting. Zorg 
ervoor dat de billetjes goed proper en droog zijn, anders kan dit zorgen voor irritatie. 
Wanneer u merkt dat de billetjes heel rood zijn, kan u de vochtige doekjes vervangen 
door een tissue met lauw water of amandelolie.

Oogjes

U kan de oogjes reinigen met een gaasje met fysiologisch water (verkrijgbaar 
bij de apotheek). Wrijf met het doekje van de buitenkant van de oogjes naar de 
binnenkant toe (van de zijkant van het oog naar de neus toe). Wanneer de oogjes 
veel vocht afscheiden, kan het traankanaaltje verstopt zijn. Masseer hiervoor lichtjes 
de binnenkant van het oogje. Indien de oogjes ontstoken zijn en er geen beterschap 
optreedt na 5 dagen kan u best contact opnemen met de huisarts/kinderarts.

Oren

Oorsmeer heeft een reinigende functie voor het oor. Een oorstokje kan het 
trommelvlies beschadigen en kan u best niet gebruiken. U kan de oorschelp reinigen 
met een vochtig doekje of compresje.
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Nagels

De nageltjes van uw baby kunnen pas geknipt worden vanaf 4 à 6 weken na de 
bevalling. Vroeger mag dit zeker niet omdat ze kunnen ontsteken. Gebruik een 
schaartje met stompe punten en ontsmet dit op voorhand.

Neus

U kan het neusje proper maken met een opgerold gaasje of een wattenstaafje. U 
moet steeds een nieuw proper gaasje gebruiken. Eventueel kan u spoelen met 
fysiologisch water (verkrijgbaar bij de apotheek). Gebruik nooit op eigen initiatief een 
neusspray of neusdruppels.  

Navel

De navelstomp valt meestal af binnen de 15 dagen na de geboorte. Het litteken dat 
overblijft is de navel. Zorg ervoor dat u de navel goed droog houdt. Wanneer deze 
vochtig blijft kan de navel gaan ontsteken. 

Temperatuur

Bij kinderen wordt de temperatuur rectaal gemeten, een normale lichaamstemperatuur 
ligt tussen 36.5 en 37.5° C. Vanaf 38° C heeft uw baby koorts (zie “Wanneer contact 
opnemen met de huisarts/kinderarts” voor meer informatie).

Badje 

U hoeft uw kindje niet elke dag van kop tot teen met zeep te wassen. Zeep kan de 
huid uitdrogen en irritatie veroorzaken. Gebruik enkel zeep bij zichtbaar vuil zoals 
stoelgang. Doe indien nodig olie in het badje. Het tijdstip van het badje is niet zo 
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belangrijk, dit kan zowel ’s morgens als ’s avonds. Maar u doet dit best niet vlak na 
een voeding. 
Laat uw kindje nooit alleen op het verzorgingskussen liggen! In het begin kunnen 
baby’s nog niet veel zelf bewegen, maar voor u het weet rollen ze van het kussen als 
u even niet in de buurt bent.
Zorg ervoor dat het water op lichaamstemperatuur is, d.w.z. ongeveer 36 à 37° C. 
Dit is de meest aangename temperatuur voor de baby. U kan een badthermometer 
gebruiken, maar controleer het water altijd even met uw elleboog (niet met uw hand). 
De temperatuur in de badkamer is ideaal rond 22 à 24° C. Laat de baby niet te lang 
in bad, want het water koelt snel af. Laat uw baby nooit alleen in bad liggen!

Houding

Om te voorkomen dat uw baby een voorkeurshouding gaat ontwikkelen, kan u de 
volgende tips in acht nemen. 
Bij ruglig: Leg het verzorgingskussen in de lengte voor u, zodat uw baby vanuit de 
middellijn naar u kijkt. Draai het hoofdje van uw kindje afwisselend naar links en 
naar rechts. Zo voorkomt u ook een afgeplat hoofdje. Eventueel kan u het bedje ook 
draaien naar de lichtinval. U kan uw kindje stimuleren om naar de niet-voorkeurskant 
te kijken, bijvoorbeeld tijdens het voeden. 
Als uw baby wakker is, kan u hem dagelijks even op de buik leggen (onder toezicht!). 
Dit stimuleert de motorische ontwikkeling (hoofdje heffen, handjes naar voor 
bewegen).

Baby’s geboren voor 32 weken zwangerschapsleeftijd, worden best opgevolgd 
door een gespecialiseerde kinesitherapeut om de motorische ontwikkeling 
te stimuleren. Bij het ontslag geven wij enkele adressen mee, indien van 
toepassing.
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Inbakeren

Inbakeren betekent dat u uw baby in doeken gaat inwikkelen vanaf de schouders tot 
de voetjes. Hij/zij vindt dit prettig omdat het geborgenheid en steun geeft. Uw baby 
kan eenvoudig een bepaalde buiging in het lichaam behouden, die zeer belangrijk 
is voor de ontwikkeling. Door deze begrenzing voorkomt u overstrekking. Uw baby 
zal ook minder onwillekeurige bewegingen kunnen maken en minder onrustig zijn,  
waardoor hij/zij sneller tot rust komt en in slaap kan vallen. 
U mag het inbakeren thuis langzaam beginnen afbouwen, zodat uw kindje meer en 
meer bewegingsvrijheid krijgt en hieraan kan wennen (geen 24u op 24 inbakeren).
Er zijn verschillende redenen om een kind niet in te bakeren, zoals:
• problemen met de ontwikkeling van de heupjes van het kind;
• koorts;
• een dag en nacht na een vaccinatie;
• luchtweginfecties.

Krampen

Wanneer uw kindje last heeft van krampen, kan u zijn houding afwisselen en een 
buikmassage geven. Dit doet u door middel van uw duim en wijsvinger links en rechts 
van de navel te plaatsen en zachtjes te masseren. Het hoger plaatsen van uw hand 
kan druk geven op de lever en kan uw baby als onaangenaam ervaren.  
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WANNEER CONTACT OPNEMEN 
MET DE HUISARTS/GYNAECOLOOG?

U kan het best contact opnemen met een dokter indien u één of meerdere van 
onderstaande klachten ondervindt:
• meer bloedverlies en/of bloedklonters;
• slecht ruikend verlies;
• aanhoudende of toenemende pijn in de onderbuik of aan de hechtingen;
• koorts: temperatuur vanaf 38°C;
• een borstontsteking;
• plots optredende roodheid of pijn bij spataders.
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WANNEER CONTACT OPNEMEN 
MET DE HUISARTS/KINDERARTS?

Het is aangewezen om een dokter te consulteren, wanneer uw baby: 
• bleek of blauw wordt, of het bewustzijn verliest bij het wenen;
• kreunt terwijl hij slaapt of wakker is;
• ten val is gekomen (bv. van de luiertafel);
• een bloedende of slecht ruikende navel heeft of de navel na 5 weken nog niet 

is afgevallen;
• wit beslag heeft op de tong dat niet weg te wrijven is;
• hoest;
• permanent een verstopte neus heeft;
• braakt of niet wil eten;
• koorts heeft.  

Een kind heeft koorts wanneer zijn lichaamstemperatuur 38,5 °C is of meer. Bij 
een baby jonger dan 3 maanden spreken we al van koorts vanaf 38°C. Koorts is 
een signaal, geen ziekte! Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, 
hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn. Het is niet altijd nodig om 
koortswerende middelen aan een kind met koorts te geven. Een kind kan koorts 
ontwikkelen bij een infectie, een kinderziekte en soms na toediening van een vaccin. 
Doordat baby’s beperkt kunnen zweten, ontwikkelen zij sneller koorts.
Bij koorts is het heel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de algemene 
toestand van het kind. Houd extra toezicht!
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• Houd in het oog hoeveel het kindje juist eet en drinkt.
• Tel hoeveel natte luiers het kindje heeft.
• Geef het kind regelmatig kleine hoeveelheden vocht. Is het kindje jonger dan 6 

maanden geef dan extra melkvoeding. Leg bij borstvoeding het kind vaker aan. 
Geef grotere kinderen extra water te drinken.

• Bij lichte koorts mag het kind op een rustige manier buiten spelen wanneer het 
erom vraagt.

• Is de kamertemperatuur zeer hoog, verlaag deze dan wat.
Indien uw kindje jonger is dan 3 maanden en de rectale temperatuur 38° of meer 
bedraagt, contacteert u best een kinderarts. De contactgegevens kan u terugvinden 
achteraan dit boekje.
Vanaf de leeftijd van 3 maanden kan u uw huisarts contacteren. Hij/zij zal uw kindje 
doorverwijzen naar de kinderarts indien nodig. 
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Gebruik van koortswerende middelen

Geef geen koortswerende middelen zonder advies van een arts bij  kinderen jonger 
dan 3 maanden.

Opgelet!
Geef een koortswerend middel op de juiste manier en geef een correcte dosis.  
Geef bij voorkeur een siroop waarbij een doseerpipet met aanduiding van het 
lichaamsgewicht van het kind voorzien is.

Geef een suppo enkel wanneer de toediening via de mond niet mogelijk is (bv. bij 
braken).  Bij gebruik van suppo’s is de concentratie van het geneesmiddel in het 
bloed te wisselend.

Indien vaker een koortswerend middel noodzakelijk is, kan vanaf de leeftijd van 3 
maanden paracetamol (Dafalgan® of Perdolan®) afgewisseld worden met ibuprofen 
(Nurofen® of Perdophen®).  Paracetamol max. 4 x per dag, minstens 4 uur tussen, 
volgens gewicht.  Ibuprofen max. 3 x per dag, minstens 6 uur tussen, volgens gewicht.

Acetylsalicylzuur (Asperine®, Aspégic®) is af te raden bij kinderen.
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BORSTVOEDING

Waarom is het belangrijk om vaak aan te leggen de 
eerste dagen?

De eerste 3 dagen na de geboorte bepalen grotendeels de slaagkans van uw 
borstvoeding. In uw borsten zitten namelijk ontzettend veel receptoren die u kan 
vergelijken met openstaande, lege koffertjes. Elk melkblaasje in uw borst heeft een 
heleboel van die koffertjes rond zich liggen. Des te meer koffertjes u kan vullen, des 
te meer ondersteuning ze geven aan het melkblaasje om voldoende en langere tijd 
melk te maken. 

Hoe vul ik mijn koffertjes?

U verhoogt de melkproductie door heel vaak aan te leggen. Wanneer er aan de borst 
wordt gezogen, geeft dit een signaal aan de receptoren om zich te vullen. Des te 
meer u aanlegt, des te meer koffertjes u kan vullen en des te beter zij uw melkblaasjes 
kunnen helpen om voldoende melk te maken voor uw baby. Na ongeveer 3 dagen 
sluiten de koffertjes zich en u kan ze niet meer bijvullen. Zij zullen dan met de bagage 
die u ze hebt gegeven de melkproductie onderhouden. 
Het is dus een streefdoel om tijdens de eerste 3 dagen minstens 8 maal per dag aan 
te leggen. Het mag zeker meer zijn en het is normaal dat dit in een heel onregelmatig 
patroon verloopt. Soms enkele malen om het uur, dan weer 4 uur ertussen. Schrijf de 
voedingen gerust op zodat u kan bijhouden of u aan voldoende voedingen per dag 
geraakt.
De eerste dagen zijn dus best wel intensief en vragen van u en uw baby enige 
inspanning. De tijd en het geduld die u er nu insteekt, verdient u dubbel en dik terug. 
Na 3 dagen moet uw baby nog maar 6 maal drinken per dag en is de kans klein dat u 
hem nog moet wakker maken, tenzij u niet aan 6 voedingen per dag geraakt.
Eenmaal thuis kan u volledig op vraag van uw baby aanleggen. 
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Wanneer heeft mijn baby honger?

Nog voor uw baby huilt, kan hij al aantonen dat hij honger heeft. Dit kan u zien aan 
de zogenoemde ‘vroege hongersignalen’. U herkent ze zo: uw baby is wakker en kijkt 
gretig rond, uw baby zoekt met open mondje in het rond of probeert op zijn handjes 
of het dekentje te zuigen, uw baby maakt geluidjes of beweegt met zijn tong op en 
rond zijn lipjes, …
Om deze ‘vroege hongersignalen’ goed te leren kennen, is het belangrijk dat uw baby 
dag en nacht bij u op de kamer blijft.

Hoe weet ik of mijn baby juist aanligt?

Een groot deel van het tepelhof moet in de mond van uw baby verdwenen zijn. Zorg 
ervoor dat de kin in de borst drukt zodat het neusje vrij blijft. Probeer hiervoor de billen 
van uw baby op te heffen en een beetje te verleggen. Uw baby gaat dan automatisch 
zijn hoofdje opheffen en het neusje zal vrijkomen. De lippen moeten steeds allebei 
naar buiten gekruld zijn. De wangetjes mogen tijdens het drinken niet naar binnen 
worden gezogen. De zuigbeweging van uw baby kan u vaak tot aan de oortjes zien. 
En na een paar dagen hoort u uw baby duidelijk slikken als hij aan de borst ligt. Durf 
zeker de eerste dagen een vroedvrouw erbij te roepen om even de aanzuigtechniek 
van uw baby te laten beoordelen.

Wat als mijn baby slaapt als hij zou moeten eten? 

U kan alvast beginnen met uw baby te verpamperen. De kans is groot dat uw baby 
daarvan wakker wordt. Duffel uw baby hierna niet te dik en gezellig in met warme, 
zachte doeken, want dat creëert natuurlijk een heerlijke slaapomgeving. Als de 
temperatuur in de kamer het toelaat, durf dan gerust uw baby aan te leggen wanneer 
hij alleen een rompertje aanheeft. Wanneer uw baby wakker genoeg is om uw borst 
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te pakken, maar vrij snel aan de borst in slaap valt, kan u hem best motiveren om 
verder te drinken. Dit doet u door de baby met grote, maar zachte gebaren te strelen 
over zijn rug, hoofdje, benen, ... U kan ook afwisselend over zijn handjes en voetjes 
wrijven. 

Hoe lang moet mijn baby de eerste dagen drinken?

Aan de eerste borst mag uw baby drinken totdat hij spontaan loslaat of in slaap 
valt. Probeer naar een minimum van 15 minuten te streven aan de eerste borst. 
Zet uw baby dan even recht, maak hem terug een beetje wakker en leg hem aan 
de andere kant aan. Het is normaal dat hij aan deze borst wat minder lang drinkt. 
De volgende keer begint u met de borst waaraan uw baby het minst lang heeft 
aangelegen bij de vorige voeding. Meestal is dit de laatste kant.

Wat als het niet lukt?

De eerste 24 levensuren van uw baby zijn voornamelijk om elkaar en uw borst te leren 
kennen. Als uw baby echt te moe is of de tepel nog niet kan aanhappen, moeten we 
uw baby hier ook deze tijd voor geven. Wat u wel kan doen, is uw colostrum uitduwen 
en opvangen op een lepeltje om zo aan uw baby te geven. Het colostrum is uw 
allereerste, donkergele melk die bomvol antistoffen en belangrijke voedingsmiddelen 
zit. Een vroedvrouw zal u laten zien hoe u dat best doet. Op deze manier stimuleert 
u ook uw melkproductie.
De kans is heel groot dat als u rustig blijft proberen, u en uw baby uw  weg wel zullen 
vinden in de borstvoeding. 

Hebt u graag meer informatie over de borstvoeding?

Onze afdeling heeft een boekje klaarliggen met uitgebreide voorlichting over het wel 
en wee van borstvoeding geven. Vraag ernaar bij de vroedvrouwen.
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FLESVOEDING

Hoeveelheid:
1 afgestreken maatje/30ml water
2 afgestreken maatjes/60ml water
3 afgestreken maatjes/90ml water
Enz….

Werkwijze
De voeding moet bereid worden met water dat het label “geschikt voor 
zuigelingenvoeding” draagt. Bewaar de fles water na opening in de ijskast en gebruik 
deze enkel voor de bereiding van de flesvoeding.
Steriliseer de zuigfles, sluiting en het speentje gedurende 5 min in kokend water of 
in een sterilisator. Dit doet u voor elke voeding tot de leeftijd van 6 maanden, daarna 
volstaat het om de flessen 1x/week te steriliseren.

Doe eerst het water in het flesje en doe er vervolgens de juiste hoeveelheid poeder 
bij.  Rol eerst de fles tussen de handen tot het poeder bezonken is, ga dan pas 
schudden.                
Werk zo hygiënisch mogelijk en bereid steeds fles per fles.
U kan het flesje opwarmen in de microgolfoven per 15 seconden. Daarna wentelt u 
de fles om te mengen en controleert u de temperatuur op de binnenkant van uw pols. 
U kan ook een flessenverwarmer gebruiken en de temperatuur op dezelfde manier 
controleren. 
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Wanneer de voeding eenmaal werd opgewarmd, mag u deze na opwarmen binnen 
het uur geven op kamertemperatuur. U mag nooit een voeding 2 maal opwarmen!
Na de maaltijd reinigt u de zuigfles, sluitring en het speentje zorgvuldig door deze uit 
te wassen (sopje met detergent), te spoelen met water en daarna te laten drogen.
De voeding blijft “type 1” tot uw baby’tje 6 maanden is.  Deze voeding is uitsluitend 
te koop bij de apotheek. De “type 2” voeding (vanaf 6 maanden) is te koop in 
grootwarenhuizen.

Uw kindje drinkt volgende voeding: 
Hoeveelheid bij ontslag: 
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VITAMINE K EN D NA ONTSLAG

Vitamine K

Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling. Een kindje dat pasgeboren is krijgt 
een beperkte voorraad vitamine K mee van de moeder omdat de placenta deze 
stof moeilijk doorlaat. Vitamine K komt voor in de voeding (oa groene bladgroenten, 
melkproducten en vlees) en wordt in de darmen aangemaakt door bepaalde bacteriën. 
Pas vanaf ongeveer 3 maanden zijn er in de darmen van een baby voldoende 
bacteriën aanwezig om vitamine K aan te maken. Daarom krijgen alle baby’s direct 
na de geboorte vitamine K toegediend via een inspuiting in de bilspier. Dit zorgt voor 
een voldoende voorraad gedurende de eerste 3 maanden.

Wat moet u thuis doen : (vroedvrouw vinkt het juiste vakje aan bij 
ontslag) 
□  Uw kindje kreeg een inspuiting met vitamine K. U moet geen vitamine K meer 

geven thuis.
□  Uw kindje kreeg de vitamine K niet per inspuiting, maar oraal en 

u geeft borstvoeding, daarom is het aangewezen om elke week   
1 ampul Konakion® te geven aan uw kindje. 
• Voorschriften krijgt u mee om dit bij de apotheek te gaan halen. 
• Elke week 1 ampul optrekken met de spuitjes die in verpakking zitten om dit 

vervolgens in het mondje van uw kindje te spuiten. 
• Stop als uw kindje 3 maanden oud is of als u eerder zou stoppen met 

borstvoeding (flesvoeding bevat voldoende vitamine K).
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Vitamine D

Vitamine D bevordert de groei en ontwikkeling van het beendergestel. Uw kind kan 
wel vitamine D aanmaken onder invloed van de zon. Langdurig blootstellen aan de 
zon is voor andere redenen niet echt optimaal en de gemiddelde pasgeborene komt 
weinig in contact met de zon. Daarom dient u thuis te starten met het geven van 
vitamine D aan uw kindje. 
Dit is een druppelflesje (D-cure®) dat u zonder voorschrift kan krijgen bij de 
apotheker.

Wat moet u thuis doen : (vroedvrouw vinkt het juiste vakje aan bij 
ontslag)
□  Geef uw kind 6 druppels D-cure® tot 6 jaar. 
 U kan de vitaminen rechtstreeks in het mondje druppelen. 
□  Bij negroïde huidtypes  worden 12 druppels D- cure® per dag aanbevolen, ook 

als er kunstvoeding gegeven wordt, tot het kind 6 jaar oud is. 
□  Bij ex-prematuren (geboren voor 37 weken) worden 12 druppels D-cure® per dag 

aanbevolen, ook als er kunstvoeding gegeven wordt. De duur wordt overlegd met 
de behandelende kinderarts. 
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HIELPRIK

Een klein aantal kinderen wordt geboren met een aangeboren afwijking. Niet altijd 
zijn deze al zichtbaar vanaf het begin. De aangeboren aandoeningen kunnen soms 
leiden tot ziektes waarbij meestal hersenbeschadiging optreedt. Vaak komt deze 
beschadiging pas traag en veel later tot uiting. Het is daarom heel belangrijk om 
deze aandoening zo snel mogelijk op te sporen. Als we dit in de eerste levensjaren 
kunnen ontdekken, kan tijdig een behandeling opgestart worden en kunnen ernstige 
handicaps of chronische ziekten in veel gevallen vermeden worden.

Daarom worden in Vlaanderen alle pasgeborenen gescreend op 11 aangeboren 
afwijkingen. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. 

Het onderzoek wordt gedaan door middel van een bloedonderzoek, de zogenaamde 
“hielprik”. Deze bloedafname wordt niet meer gedaan via de hiel, zoals het woord 
doet vermoeden, maar via een prikje in de hand. Dit is de minst pijnlijke methode 
voor de baby. We voeren deze prik uit tijdens of vlak na een voeding of we geven een 
beetje suikerwater omdat dit zorgt voor wat pijnstilling.

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het onderzoek. Dit wordt vergoed door de 
Vlaamse overheid. 

Indien de bloedafname afwijkend zou zijn, wordt u verwittigd voor een 2de 
bloedafname. Indien ook de 2de test hetzelfde resultaat bevestigt, kan een gepaste 
behandeling worden opgestart. 
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ZELFSTANDIGE VROEDVROUWEN

Indien u dit wenst, kan u zich thuis nog laten begeleiden door een zelfstandige 
vroedvrouw. Zij komt bij u langs om de baby te wegen, voor begeleiding van de 
borstvoeding, om eventuele hechtingen te verwijderen, om uw bloeddruk te 
controleren, voor advies ,… 

U heeft recht op 7 huisbezoeken. Indien verdere opvolging nodig is, kan dit besproken 
worden met de vroedvrouw. De kosten worden vergoed door het ziekenfonds, indien 
de vroedvrouw geconventioneerd is. 

Let wel, de zelfstandige vroedvrouw mag een kilometervergoeding vragen, deze 
wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en is volledig ten uwen laste.

Indien u dit wenst, kan u de bijlage “Thuiszorg door de zelfstandige vroedvrouw” 
(achteraan dit boekje) invullen en aan de vroedvrouw op de kraamafdeling bezorgen. 
Zij zal voor u de gewenste vroedvrouw contacteren.   
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NUTTIGE ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS

H. Hartziekenhuis Mol - moederhuis
Gasthuisstraat 1, 2400 Mol
www.azmol.be
Tel. materniteit: 014/ 71 21 35
E-mail: materniteit@azmol.be

Gynaecologen:
Dr. Muyldermans – Dr. Cochet – Dr. Van Ballaer – Dr. Vermeylen – Dr. Heymans 
– Dr. Vercammen.  Tel. consultatie gynaecologie 014/ 71 28 88 (van maandag tot 
donderdag bereikbaar van 09u00 – 16u30 en op vrijdag van 09u00 tot 12u00)

Pediaters: 
Dr. Givron – Dr. Peeters – Dr. Janssen – Dr. Naert – Dr. Dekkers
Tel. consultatie pediatrie 014/71 23 73 (elke werkdag bereikbaar van 09u00 – 11u45 
en van 13u30 tot 15u30)

Kind en Gezin
www.kindengezin.be

Wachtdienst huisarts
www.mediwacht.be

Wachtdienst apotheek
www.apotheek.be
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BIJLAGE: THUISZORG DOOR DE 
ZELFSTANDIGE VROEDVROUW

U hebt ervoor gekozen om thuis nog verder begeleid te worden door een zelfstandige 
vroedvrouw. Gelieve uw voorkeur en enkele gegevens hier onderaan in te vullen. 
Bezorg dit formulier aan de vroedvrouw op de kraamafdeling en zij zal bij uw ontslag, 
de vroedvrouw van uw keuze, op de hoogte brengen. De zelfstandige vroedvrouw zal 
nadien met u contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

o Ik heb geen voorkeur, u mag een vroedvrouw uit mijn regio contacteren

o Ik heb wel een voorkeur
 Naam van de vroedvrouw :

Mijn naam:

Mijn telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben :

Mijn adres :

Opmerkingen:
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, 
het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van 
de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 4 juni 2018
Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. Van Ballaer / Dr. Naert
Kwalificaties auteur: Gynaecoloog / Kinderarts



Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


