Behandeling

Verplaatsing van kind met huid-ophuidcontact
Uw kind is te vroeg of ziek geboren en wordt opgenomen op de Couveuseafdeling.
In de beste situatie heeft u meteen na de geboorte contact met uw kind. Een goede band tussen u en uw kindje is belangrijk. Dit
vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Wanneer uw kindje te vroeg geboren of ziek is, willen we ook graag dat dit contact er
is. Dat kan op dat moment niet bij de moeder, omdat zij na de bevalling wordt verzorgd. De partner kan dan het eerste contact met
uw kindje overnemen.

Hoe verloopt het huid op huidcontact?
Huid-op-huidcontact
Uit onderzoek blijkt dat huid-op-huidcontact tussen ouders en hun te vroeg of ziek geboren kind goed is voor het kindje.

Voordelen van huid-op-huidcontact
Uw kind:
houdt zich beter op de juiste temperatuur;
voelt zich beschermd;
heeft vaker een goede ademhaling;
heeft meer zuurstof in het bloed en krijgt zo een gezonde kleur;
heeft een stabielere bloedsuikerspiegel, en blijft zo op temperatuur;
heeft vaker een normale en stabiele bloeddruk;
heeft vaker een rustige en regelmatige hartslag.
Hierdoor heeft een kindje minder stress en pijn, voelt zich prettiger en kan uiteindelijk eerder naar huis.
Hoe is de manier van werken?
De kinderarts of de arts assistent beslist of uw kind tegen de blote borst van de partner naar de Couveuseafdeling wordt
gebracht.
U gaat in een rolstoel zitten. Lopen met uw kind mag niet.
U krijgt een vest aan of een boxenschort. Dit is aan de voorzijde open, zodat uw kindje tegen uw ontbloot borst kan liggen. Het
vest/boxenschort houdt uw schouders warm.
We leggen uw kind tegen uw blote borst en dekken uw kind toe met warme doeken.
U heeft met één hand onder de doeken uw kind vast. Met de andere hand steunt u uw kind boven de doeken. De warme
doeken blijven zo beter op hun plaats.
De arts assistent rijdt u naar de Couveuseafdeling.

Betrokken afdelingen
Gynaecologie en Verloskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde)
Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde)
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