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Onderwerp: Reactie op advies 'Uitbreiden zorgaanbod voor de allerjongste inwoners' 

Geachte leden van de Adviesraad Jeugdhulp, 

Op 8 februari 2017 hebben wij uw advies ontvangen met betrekking tot het uitbreiden van het 
zorgaanbod voor de allerjongste inwoners. Dit advies hebben wij geregistreerd onder zaaknummer 
116071. 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het advies dat u heeft uitgebracht. 

Advies 'Uitbreiden zorgaanbod voor de allerjongste inwoners 

Het advies dat u heeft uitgebracht heeft betrekking op het uitbreiden van het zorgaanbod voor de 
allerjongste inwoners, In uw advies uit u uw zorgen over prematuur/ te vroeg geboren baby's en 
onrustige baby's, ook wel huilbaby's genoemd, U adviseert om het zorgaanbod voor zowel de prematuur/ 
te vroeg geboren baby's als de onrustige baby's uit te breiden met: 

1, Huisbezoeken uitgevoerd door de follow-up verpleegkundigen uit Ziekenhuis Rijnstate aan 
gezinnen met een prematuur/ te vroeg geboren baby; en 

2. Een babyconsulent, die op indicatie gespecialiseerde zorg kan leveren aan gezinnen met een 
onrustige baby. 

Reactie op uw advies 
Om een goede reactie op uw advies te kunnen geven, hebben wij contact gezocht met partners uit de 
1='«lijns geboortezorg, zoals vedoskundige zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast 
hebben we contact gehad met Ziekenhuis Rijnstate (kinderartsen, manager Zorg Kindergeneeskunde en 
Gynaecologie en het hoofd Polikliniek Kindergeneeskunde). Tot slot hebben we ook contact gehad met 
de Sociale Wijkteams Arnhem. 

Huisbezoeken Follow-up verpleegkundige ten behoeve van de prematuur/ te vroeg geboren baby's 
De problematiek rondom de prematuur/ te vroeg geboren baby's wordt zowel door de 1='̂  lijns 
geboortezorg als de 2« lijns zorg herkend. De premature baby's liggen steeds korter in het ziekenhuis, 
waardoor de zorg wordt verplaatst naar thuis. 
Wanneer een gezin thuis komt biedt de verloskundige zorg of de kraamzorg de hulp en ondersteuning. 
De verloskundige en kraamzorg kan in deze situaties niet altijd voldoende hulp bieden aan deze 
gezinnen omdat zij maximaal 10 dagen na de geboorte van de baby in beeld zijn. Extra huisbezoeken 
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door de Follow-up verpleegkundigen van Ziekenhuis Rijnstate zou een oplossing voor het gebrek aan 
ondersteuning bij gezinnen met een prematuur/ te vroeg geboren baby. Ook zien wij nog andere 
mogelijkheden, namelijk; 

• Een ouder en kind suite waarbij de mogelijkheid wordt geboden om geheel zelfstandig een 
aantal dagen bij de baby te verblijven, met de gespecialiseerde verpleegkundige op de 
achtergrond. 

• Kraamzorg uitbreiden wanneer er sprake is geweest van couveuse zorg. Een aantal 
kraamverzorgende dienen dan opgeleid te worden tot specialist in het toedienen van 
sondevoeding, oraal toedienen van medicatie, klaar maken van speciale voeding, etc. 

Wij vinden dat het belangrijk dat deze problematiek en oplossingsmogelijkheden besproken wordt met 
Ziekenhuis Rijnstate en de zorgverzekeraars. Als gemeente hebben wij niet de mogelijkheid om dit type 
zorg in te kopen. Op de jeugdgezondheidszorg na is de 1='̂  lijns geboorte zorg en de 2^ lijns zorg 
namelijk een verantwoordelijkheid van de aanbieder (in dit geval Ziekenhuis Rijnstate) en de 
zorgverzekeraar. We hopen dat u samen met Ziekenhuis Rijnstate en de zorgverzekeraars tot een 
vervolg kunt komen. 

Inzet van babyconsulenten ten behoeve van de onrustige baby's (ook wel huilbaby's genoemd) 
De inzet van een extra specialist in de vorm van een babyconsulent heeft niet direct onze voorkeur. Er 
zijn namelijk al heel veel professionals actief rondom een gezin met een baby. Denk aan de 
verloskundige zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts, ziekenhuis, sociaal wijkteam, etc. 
Als het gaat om onrustige baby's gaat onze voorkeur meer uit naar het versterken van het bestaande 
aanbod. 

De kennis en expertise met betrekking tot onrustige baby's ligt net zoveel bij de jeugdgezondheidszorg 
als het ziekenhuis. 
Hierbij bestaat samenwerking met het Ziekenhuis Rijnstate. Er zijn onlangs samenwerkingsafspraken 
gemaakt over deze doelgroep. Ook huisartsen zijn hierbij betrokken. 
Het doel van deze samenwerkingsafspraken is om de situatie rondom gezinnen met onrustige baby's 
zoveel mogelijk te normaliseren en toe te leiden naar 1='̂  lijns zorg (jeugdgezondheidszorg en huisarts) 
i.p.v. naar 2^ lijns zorg (ziekenhuis Rijnstate). 

Wij zien de zorg voor onrustige baby's daarom als primaire taak van de jeugdgezondheidszorg. 
Sommige jeugdverpleegkundigen zijn ook specifiek geschoold tot babyconsulent. Bijkomend voordeel is 
dat de jeugdgezondheidszorg de ouders en het kindje ook ziet naar mate het kind ouder wordt (tot 18 
jaar). 
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We hopen u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw advies. Mocht u toch nog vragen of 
opmerkingen hebben ten aanzien van deze brief, kunt u contact opnemen met Martine Meurs 
telefoonnummer 026-3773346 of per e-mail martine.meurs(a)arnhem.nl. Goed voor u om te weten is dat 
zij vanaf 12 april 2017 een periode afwezig is in verband met zwangerschapsverlof. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
namens het cbllege, 

Amo de Berg ^ \ \ / \ \ \ 
Hoofd van de afde(jng Samenlevingszaken sport en opvoeding 
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