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Betreft: Advies uitbreiden zorgaanbod voor de allerjongste inwoners. 

Als een kindje veel te vroeg ter wereld komt is er extra zorg nodig. Daar kunnen we ons allemaal een 

voorstelling van maken. Wat de meeste mensen niet weten is, dat bij een prematuur/ te vroeg 

geboren kindje, deze extra zorg niet stopt wanneer het uit het ziekenhuis ontslagen is. Van 

ziekenhuis naar thuis is een hele grote overgang die niet altijd goed verloopt en waar een gat in de 

zorg wordt ervaren. Daarnaast zijn wij geïnformeerd over de zorgelijke geluiden dat er steeds meer 

'onrustige baby's' (ook wel huilbaby's genoemd) worden opgenomen in Ziekenhuis Rijnstate. Dit is 

een uiterste maatregel om het kindje weer in enige vorm van een slaapritme te brengen en de 

ouders te ontlasten. Zorg aan huis, door de JGZ/ huisarts/ wijkteam, schiet hierin te kort. 

Advies: De zorg voor de allerjongste inwoners te verbeteren door de volgende vormen van 

zorg aan te bieden en te faciliteren. 

Wanneer het zorgaanbod wordt aangevuld heeft dat een aantal voordelen. Op de korte termijn voor 

het welbevinden van de baby en zijn omgeving. Op de langere termijn is aangetoond dat een veilige, 

geborgen en stabiele start bijdraagt aan een betere ontwikkeling en minder problemen op latere 

leeftijd. Dit zal ook preventief werken en zo ziekenhuisopnames en extra bezoeken aan het 

spreekuur van de kinderarts voorkomen. 

1. Bied Follow-Up verpleegkundigen uit Rijnstate de mogelijl<tieid om, wanneer het nodig is, op 

iiuisbezoel< te l<unnen gaan bij ontslagen prematuur geboren baby's. 

2. Neem 'De Babyconsulent' op in het aanbod in de gemeente om, op indicatie van de huisarts, 

de kinderarts, het w/ijkteam of JGZ, gespecialiseerde zorg te leveren 

1) Waarom de Follow-Up verpleegkundigen op huisbezoek? 

De start van deze kindjes begint in het ziekenhuis, omgeven door kundige mensen die het kindje 

verzorgen en de ouders bijstaan. Kindjes gaan veel eerder met ontslag, soms nog met de nodige 

verpleegkundige zorg thuis (denk hierbij aan afhankelijkheid van sondevoeding) en met een veel 

lager gewicht dan vroeger. Wanneer deze veilige, afgeschermde omgeving van het ziekenhuis wordt 

verlaten, start de uitdaging voor ouders en moeten de kindjes wennen aan de wereld. Deze kindjes 

ervaren vaak langdurige gevolgen van hun moeizame start. 



Follow-Up verpleegkundige van het Rijnstate ziekenhuis begeleiden deze kindjes en hun ouders op 
afstand. Telefonisch of via consulten In het ziekenhuis wordt de begeleiding geboden. De zorg thuis 
kan nu eventueel geboden worden door de jeugdverpleegkundige van JGZ. In een aantal situaties 
blijkt het dan nog niet goed te gaan met de baby en de ouders. Wanneer, in deze situaties, de follow-
up verpleegkundige de mogelijkheid heeft om op huisbezoek te kunnen, dan kan je het verschil 
maken. Zij kennen het gezin, de kwetsbaarheden en hebben een band met de ouders opgebouwd in 
het ziekenhuis. Wanneer zij in de thuissituatie 1 of hooguit 2 keer mee kunnen kijken, in 
aanwezigheid van de JGZ verpleegkundige, kunnen zij specifieker advies geven en een echte warme 
overdracht realiseren. Het is voor hen van belang de omgeving van het kindje te zien om daarin te 
kunnen adviseren, hier ligt vaak de sleutel tot de oplossing. Dit is ondoenlijk bij een afspraak op de 
polikliniek. 

2) Waarom de babyconsulent als aanbod in de gemeente Arnhem? 
Ouders en baby's blijven noodgedwongen te lang 'aanmodderen' met grote gevolgen in de hechting 
en de verder ontwikkeling enz. adviezen van het consultatiebureau, de huisarts en het ziekenhuis 
komen helaas niet altijd overeen. Wij zijn van mening dat wanneer er eerder gespecialiseerde zorg 
geboden kan worden door opgeleide en gecertificeerde babyconsulenten, de ziekenhuisopnames is 
vele gevallen voorkomen kan worden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat ouders zeer 
tevreden zijn over deze zorg en dit aanbod van de consultatiebureau niet konden ontvangen. Het 
probleem is echter nu nog dat deze zorg alleen is weggelegd voor kinderen van ouders die deze zorg 
kunnen betalen. 

Er gaan ook veel zaken goed en bovenstaande adviezen dragen hieraan bij. 
In het Arnhemse zijn er een aantal zeer goede ontwikkelingen In deze zorg. Deze ontwikkelingen zijn 
vormgegeven door Rijnstate ziekenhuis en JGZ van de GGD Gelderland Midden. Hierin wordt 
frequent samengewerkt en er wordt gestreefd naar een, zo goed mogelijke, overdracht bij ontslag uit 
het ziekenhuis. Tevens is er mogelijkheid tot laagdrempelig contact. Een toevoeging van bovenstaand 
aanbod zal de samenwerking en onderlinge deskundigheidsbevordering ten goede komen. 

In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, 
Leden adviesraad jeugdhulp, 

Coby Nell, 
Dagmar Lippinkhof, 
Stephanie van Veldhuizen, 
Ab van derWoude, 
Jasmijn Coumans, 
Zlata Pekaric 

Ter onderbouwing; 
http://vww.vakbladvroeq.nl/nieuws/artikel/1842/ 
https://www.psvnip.nl/actueel/nieuws/2016/1001-kritieke-dagen-ook-politiek-en-gemeente-op-
kaart/ 

Voor meer informatie: 

www.babvconsulentennederland.nl 


