Kinderafdeling/Neonatologie

Sondevoeding thuis
Voor te vroeg geboren baby
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Als uw baby na de geboorte op de afdeling Neonatologie moet worden
opgenomen, is de eerste periode vaak intensief en spannend. Naast de
blijdschap van een geboorte is er ook bezorgdheid over de gezondheid van
uw baby. Ook voor uw baby is dit een veeleisende periode en hij of zij moet in
deze tijd veel verwerken.

Te vroeg geboren kinderen die sondevoeding nodig hebben

Wanneer uw baby geen bewakingsapparatuur en couveuse meer nodig heeft,
begint voor uw baby een periode van leren drinken uit de borst of uit de fles.
Zolang uw baby nog niet alle voeding zelf kan drinken, krijgt hij of zij in deze
periode ook sondevoeding toegediend. Deze periode van leren drinken en
sondevoeding kan enkele weken duren. Het is mogelijk dat uw baby met
sondevoeding naar huis gaat. U gaat dan thuis zelf de sondevoeding geven.
Hierbij wordt u begeleid door een kinderverpleegkundige van de afdeling
Neonatologie.

Eerder naar huis

Voordelen:
• Uw baby wordt 24 uur per dag door u verzorgd.
• Er is een zo normaal mogelijke situatie thuis.
• De hechting tussen u, uw gezin en uw baby verloopt natuurlijker.
• Er is een grotere kans op het slagen van de borstvoeding.
• U hoeft niet dagelijks te reizen naar het ziekenhuis.
Voor u betekent dat het volgende:
• U geeft zelf de sondevoeding totdat uw baby alles zelf kan drinken.
• U wordt begeleid door een kinderverpleegkundige van de afdeling
Neonatologie met huisbezoeken. Daarnaast kunt u 24 uur per dag
telefonisch contact opnemen met een kinderverpleegkundige van de 		
afdeling Neonatologie.
• Het huisbezoek in de 2e week na ontslag wordt samen gedaan met de
verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De zorg wordt dan
overgedragen aan de JGZ.
• U komt 2 weken na ontslag met uw baby voor controle bij de kinderarts.
Uitgebreide informatie over het geven van sondevoeding thuis krijgt u in een
informatiemap.
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