Verhoogd risico op infectie bij
pasgeboren baby
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar

Baby’s kunnen in de eerste dagen na de geboorte een infectie ontwikkelen.
Het gaat vaak om een algemene bloedvergiftiging, waarbij geen specifieke
plek voor infectie is aan te wijzen. Deze infectie loopt uw baby op in de
baarmoeder of wanneer uw baby door het geboortekanaal gaat.
Uw baby heeft een verhoogd risico hierop. Dit kan verschillende oorzaken
hebben:
• Een eerdere baby van u heeft een ernstige infectie doorgemaakt in de
eerste levensmaand;
• Er is bij u een Groep B streptokok gevonden. Dit is een van de
belangrijkste bacteriën die deze infecties veroorzaken;
• Tijdens de bevalling heeft u koorts gehad;
• Uw vliezen braken meer dan 24 uur voor de daadwerkelijke geboorte
van uw baby;
• Uw baby is meer dan 3 weken voor de uitgerekende datum geboren.
Wanneer deze risico’s van tevoren bekend zijn, kan ervoor gekozen worden
u tijdens de bevalling antibiotica te geven. Dit verlaagt de kans op het ziek
worden van uw baby. Het risico op infectie is echter niet geheel uitgesloten.

Observatie op de kraamafdeling
Omdat uw baby een verhoogd risico heeft op het krijgen van een infectie
wordt deze extra in de gaten gehouden de eerste dagen van zijn of haar
leven. De kans om ziek te worden is het grootst in de eerste 12 uur na
de geboorte. Om die reden observeren wij uw baby minimaal 12 uur in het
ziekenhuis.
Tijdens deze observatie houden we de hartslag, ademhaling en
temperatuur in de gaten en de algemene conditie van uw baby. Hiervoor zal
regelmatig een verpleegkundige of kraamverzorgende bij uw baby komen
kijken. Als er twijfel is over een van deze zaken, wordt er overlegd met de
kinderarts en een behandelplan opgesteld.
Als er na de 12 uur observatie geen bijzonderheden zijn, er thuis
kraamzorg beschikbaar is en het voor 20.00u is wordt u ontslagen.
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Observatie thuis / in het kraamhotel
Thuis is het belangrijk een aantal zaken bij uw baby goed in de gaten te
houden. Uw kraamhulp helpt u hierbij. Heeft u twijfels over de conditie van
uw baby? Bespreek het met uw verloskundige, die kan u als het nodig is
doorverwijzen naar de kinderarts.
Temperatuur
De lichaamstemperatuur is normaal tussen 36.5 en 37.5 graden Celcius.
Het is niet normaal als de lichaamstemperatuur onverklaarbaar boven de
38 graden of onder 36 graden is, of wanneer het over een langere periode
niet lukt de temperatuur tussen 36.5 graden en 37.5 graden te houden.
Gedrag
Voor het gedrag is het belangrijk te kijken of uw baby lusteloos is of juist
zeer geïrriteerd. Daarnaast is het belangrijk op te letten of uw baby goed
drinkt en normaal ademt.
Kleur
Bij een baby is met name een grauwe kleur alarmerend.

Vermoeden van infectie
Als de verpleegkundige in het ziekenhuis of uw verloskundige thuis niet
tevreden is met de controles of de conditie van uw baby zal de kinderarts
uw baby onderzoeken. De kinderarts beslist of er teveel vermoedens op
infectie zijn. Als dit zo is, zal er gestart worden met antibiotica in afwachting
van verder onderzoek.
Dit onderzoek bestaat uit twee keer controle van infectiewaardes in het
bloed, tussen deze onderzoeken zit 24 uur. Daarnaast wordt er voordat er
met antibiotica gestart wordt bloed op kweek gezet (vergelijkbaar met
bijvoorbeeld urinekweek). De combinatie van deze onderzoeken zal bepalen
welke behandeling uiteindelijk nodig is. Als ouders wordt u overal bij
betrokken en uitgebreid geïnformeerd.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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