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Buidelen
Een aantal jaren geleden is men in Bogota (Colombia) een project begonnen
met kangeroeën, ofwel buidelen. De artsen werden genoodzaakt om te
kleine baby’s op een andere manier, dan door de couveuse, te beschermen
tegen infecties en afkoeling.
De moeder is de ideale persoon om deze bescherming te geven. En tevens
kan zij haar kind voeden met moedermelk.
Zij draagt haar kind tussen de borsten en het kind wordt gestimuleerd om
zelf te blijven ademen door de ademhalingsbewegingen van de moeder,
door het kloppen van haar hart en haar warmte.
De band tussen moeder en kind wordt ook hechter hierdoor.
Dit project is ook in Nederland gepubliceerd en heeft navolging gekregen.
Op de couveuse afdeling is het vaak moeilijk om een goede band te
ontwikkelen voor de ouders met hun kindje. Om de band te versterken is
het goed om de baby een of meerdere keren per dag 30–60 minuten bloot,
op een pamper na, op de borst van de vader of moeder te leggen. De baby
blijft warm en blijft regelmatig ademhalen.
Als uw kindje aan de monitor aangesloten is, blijft het dat ook tijdens het
buidelen. Als de baby nog wat extra zuurstof nodig heeft krijgt het een
kapje in de buurt van het mondje waardoor zuurstof gegeven wordt.
Als de moeder borstvoeding wil geven kan de baby al sabbelen aan de
tepel, wat het toeschieten van de borstvoeding bevordert. Het afkolven van
de voeding gaat hierdoor ook makkelijker.
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Natuurlijk zal de verpleegkundige regelmatig kijken hoe het gaat met u en
uw kindje.
U zult begrijpen dat regels omtrent het naleven van de hygiëne
voorschriften erg belangrijk zijn. Deze regels zijn:
• dagelijks douchen;
• dagelijks schone kleding aantrekken;
• kleding moet aan de voorkant geopend kunnen worden, een b.h. kan in
de weg zitten;
• liever geen parfum gebruiken;
• geen sieraden om de hals dragen.
Wij hopen dat het buidelen u en uw kindje helpt in de opbouw van een
goede band.
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