Geelzien bij baby’s
Hyperbilirubinemie

Uw baby is opgenomen op de Zuigelingenunit. In deze
folder leest u wat geelzien bij baby’s betekent en welke
behandelmogelijkheden er zijn.

Geelzien
Een baby wordt geboren met een hoog gehalte aan rode bloedcellen.
Deze worden na de geboorte door het lichaam afgebroken. Bij het
verwerken van de rode bloedcellen komt onder andere bilirubine vrij, een
roodbruine kleurstof. De lever verwerkt dit bilirubine zodanig dat het met
de ontlasting en urine het lichaam verlaat. Bij pasgeborenen werkt de
lever nog niet voldoende, waardoor de bilirubine in het bloed terecht komt.
Hierdoor ontstaat een gele verkleuring van de huid en het oogwit. Geelzien
wordt ook wel hyperbilirubinemie genoemd. Hyper betekent dat er een
verhoging is. Bilirubine komt vrij bij de afbraak van rode bloedcellen.
Oorzaken
Geelzien komt bij ongeveer 50% van de pasgeborenen in de eerste week
na de geboorte voor. Dit geelzien is van tijdelijke aard en verdwijnt meestal
binnen enkele dagen. Er kan ook een medische oorzaak zijn. Oorzaken van
geelzien zijn:
• de baby is te vroeg geboren (prematuur) en de lever werkt nog niet
optimaal
• infectie
• bloedgroep van moeder en baby zijn verschillend, dit kan leiden tot een
nog snellere afbraak van de rode bloedcellen
• de baby drinkt te weinig
• een bloeduitstorting op het hoofd van de baby door een vacuümextractie
of een bloeduitstorting ergens anders op het lichaam
• borstvoeding: hierdoor is de verwerking van bilirubine moeilijker
Onderstaande oorzaken zijn zeldzamer:
• leverontsteking, aangeboren leverafwijkingen, verminderde functie van de
lever
• afwijking van de bloedcellen
• een stofwisselingsziekte

Verschijnselen
Naast het geelzien kunnen er andere verschijnselen optreden, zoals
sufheid, veel slapen, minder drinken, spugen, onrustig en huilen bij
aanraking, verandering van de kleur van urine en ontlasting.

Onderzoek
Om te onderzoeken hoeveel bilirubine er in het bloed zit, is het nodig om
wat bloed af te nemen. Dit gebeurt soms dagelijks, en het kan zijn dat dit
meerdere keren op een dag nodig is.

Behandeling
Voor de behandeling van hyperbilirubinemie zijn er twee mogelijkheden:
fototherapie en wisseltransfusie. Welke wordt gekozen is afhankelijk
van de hoeveelheid bilirubine in het bloed. Meestal is alleen fototherapie
voldoende. Uw arts bespreekt met u welke behandeling het beste is.
Fototherapie
Fototherapie word ook wel lichttherapie genoemd. Er word een grote lamp
met ultraviolet licht boven de couveuse gehangen. Door het licht verandert
het bilirubine in de huid waardoor het via de urine en ontlasting het
lichaam kan verlaten. Hierdoor verlaagt het bilirubinegehalte in het bloed.
De lamp hangt 50 à 60 cm boven uw baby. Uw baby heeft geen kleren aan.
In sommige gevallen heeft de baby geen luier om zodat de huid van de
baby zoveel mogelijk blootgesteld word aan het licht. De baby krijgt een
speciaal brilletje om de ogen te beschermen. Hoe lang de behandeling met
fototherapie nodig is, is afhankelijk van de bilirubinewaardes in het bloed.
Wisseltransfusie
Als de fototherapie niet voldoende werkt moet soms een wisseltransfusie
worden gegeven. Bij een wisseltransfusie wordt het bloed van uw baby in
kleine hoeveelheden afgenomen en vervangen door donorbloed. Omdat
per keer maar kleine hoeveelheden bloed kan worden afgenomen en weer
teruggegeven, duurt de behandeling meerdere uren. Een wisseltransfusie
wordt in HMC niet gedaan. Uw baby zal in overleg met u en de arts
overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis.

Voeding
Het is belangrijk dat uw baby tijdens de behandeling voldoende vocht krijgt
zodat de bilirubine het lichaam snel verlaat. U kunt uw baby zelf blijven
voeden en verzorgen. Het is wel belangrijk dat uw baby zoveel mogelijk aan
de lamp blootgesteld wordt, dus let erop dat de fototherapie niet te lang
onderbroken wordt.
• U kunt borstvoeding blijven geven, tenzij de arts of verpleegkundige
anders met u heeft afgesproken. Als uw baby suf is, kan het minder of
moeizamer gaan drinken. Omdat borstvoeding meer energie kost voor uw
baby, kan het nodig zijn om flesvoeding te geven.
• Uw baby heeft extra vocht nodig zodat de bilirubine het lichaam kan
verlaten. Daarom krijgt uw baby soms een infuus en soms voeding via een
sonde. Een sonde is een slangetje dat via de neus naar de maag wordt
ingebracht.

Naar huis
Wanneer de bilirubinewaarden in het bloed voldoende gezakt zijn, zal de
fototherapie gestopt worden. De arts zal met u en de verpleegkundige
bespreken hoe lang uw baby nog moet blijven en of het nodig is om nog
een keer bloed af te nemen. Wanneer de bilirubinewaarde goed is, uw baby
niet spuugt, niet suf meer is en goed drinkt mag uw baby naar huis. U heeft
dan een ontslaggesprek met de arts en de verpleegkundige.
Soms krijgt u een poliklinische afspraak mee. De arts of verpleegkundige
zal met u bespreken of dit nodig is.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan
uw arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. De Kinderafdeling van HMC
Westeinde is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088 979 22 13.
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