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Het babyspreekuur
Het Flevoziekenhuis en DeKinderkliniek hebben afspraken gemaakt over de nazorg voor
pasgeborenen.

Nazorg
Alle pasgeborenen die korte tijd op een afdeling Neonatologie hebben gelegen of waar de
kinderarts na de geboorte anderszins bij betrokken is geweest, krijgen een afspraak mee
voor het babyspreekuur.
Deze afspraak vindt ongeveer 4-6 weken na ontslag uit het Flevoziekenhuis plaats in
DeKinderkliniek (poli - gebouw tegenover het Flevoziekenhuis). U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van DeKinderkliniek.

Het babyspreekuur
De ervaring leert ons dat ouders het prettig vinden om nog een keer contact te hebben met
mensen die bekend zijn met de afdeling waar hun kind gelegen heeft. In de regel is dit een
eenmalige afspraak, waarna het consultatiebureau deze zorg overneemt.
Bij deze controle wordt het kind lichamelijk onderzocht en worden lengte, gewicht en
hoofdomvang vastgelegd op een groeicurve. Ook worden de zintuigfuncties (horen en zien)
nagegaan. Uiteraard wordt er uitgebreid aan de ouders gevraagd naar de vorderingen van
hun kind en naar eventueel doorgemaakte ziekten en problemen. Ook kunnen eventuele
vragen beantwoord worden over de opname en de periode daarna. Er wordt vooral gelet op
de groei en de ontwikkeling van het kind.
Voorbereiding
Wij willen u vragen om bij de poliklinische controle een badcape/omslagdoek en het
groeiboekje van het consultatiebureau mee te brengen. U spreekt dan een kinderarts en/of
de verpleegkundige nazorg.

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u eerder vragen heeft over uw kind zijn wij telefonisch bereikbaar.
Wij zijn aanwezig op maandag (8.30-17.00 uur), woensdag (8.30-12.30 uur), en donderdag
en vrijdag (8.30 -15.00 uur) via:  (036) 76 300 30. U kunt dan vragen naar de
verpleegkundige neonatale nazorg.
Wij horen graag uw ervaringen met de neonatale nazorg.
Zo kunnen we kwalitatief goede zorg blijven verlenen aan
couveusekinderen in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Myra Blokhuis, verpleegkundige neonatale nazorg
Andrea Kars, verpleegkundige neonatale nazorg
Het Flevoziekenhuis is een samenwerkingspartner van De Kinderkliniek.
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