Geboren met
een infectie

Uw kind is opgenomen vanwege een mogelijke infectie.
De behandelend arts en de verpleegkundigen hebben u uitleg
gegeven over dit ziektebeeld, de onderzoeken, de behandeling
en adviezen. In deze folder kunt u die informatie nog eens rustig
nalezen.

Een infectie
Een infectie is het gevolg van een besmetting in het lichaam door een virus
of een bacterie. Dit veroorzaakt bepaalde reacties in het lichaam, waardoor
uw baby ziek wordt. Een infectie bij een pasgeboren baby komt regelmatig
voor. Een infectie kan op verschillende manieren ontstaan en tot uiting
komen tijdens of net na de bevalling. De oorzaak kan zijn:
• Tijdens de bevalling is de baby geïnfecteerd door een bacterie in de
baarmoeder.
• Er zat meer dan 24 uur tussen het moment dat de vliezen braken en
de bevalling. Hierdoor kan een bacterie via de baarmoedermond de
ongeboren baby infecteren en ziek maken.
• Een infectie bij de moeder tijdens de bevalling.
• Contact met andere zieke mensen.
Soms treedt een infectie tijdens of na de bevalling op waarvan de oorzaak
onbekend is.

Symptomen
Onderstaande symptomen kunnen duiden op een infectie:
De baby:
• ziet grauw en/of bleek;
• kreunt veel;
• heeft een versnelde ademhaling;
• heeft een te hoge of te lage temperatuur;
• drinkt slecht;
• is misselijk en spuugt;
• is snel geprikkeld (dit uit zich in snel en hoog huilen);
• is slap en stilletjes.

Onderzoeken
Wanneer er bij een pasgeboren baby gedacht wordt aan een infectie,
moeten enkele onderzoeken gedaan worden om een diagnose te kunnen
stellen. Dit is voor de baby en de ouders soms ingrijpend, maar noodzakelijk
om de infectie goed te kunnen behandelen.
De volgende onderzoeken worden gedaan:
• Lichamelijk onderzoek door de arts.
• Er wordt bloed afgenomen bij de baby. Het bloed wordt onderzocht.
• In sommige gevallen doet de arts een lumbaalpunctie. Dit is een
ruggenprik tussen twee wervels in de onderrug van de baby
om hersenvocht af te nemen. Dit wordt onderzocht om een
hersenvliesontsteking uit te sluiten.
• In enkele gevallen wordt er een blaaspunctie gedaan. De arts prikt dan via
de buik de blaas aan om urine af te nemen. Dit onderzoek wordt gedaan
om een eventuele urineweginfectie uit te sluiten.

Behandeling
Uw baby wordt meestal in een couveuse verpleegd, zodat de verpleging
de baby goed kan observeren. Soms ligt uw baby aan een monitor om
de hartslag en ademhaling te controleren. Uw baby krijgt medicijnen. Er
wordt meestal gestart met twee soorten antibiotica die via een infuus
worden toegediend. Tijdens de behandeling heeft uw baby dus een infuus.
Het infuus wordt met een spalkje vastgemaakt, zodat het infuus er niet
makkelijk uitgaat. Dit ziet er vervelend uit, maar uw baby heeft er geen last
van. Wanneer uw baby de antibiotica langere tijd nodig heeft, kan het soms
nodig zijn om het infuus te vervangen.
Soms is tijdelijk sondevoeding nodig. Uw baby krijgt dan via een slangetje
in de neus voeding. Dit is nodig wanneer uw baby misselijk is, veel spuugt
of slecht drinkt.
Hoe lang de behandeling duurt, is afhankelijk van de soort infectie. Over
het algemeen duurt de behandeling tussen de drie en 14 dagen. Ook is het
mogelijk dat aan de hand van de uitslagen de soort antibiotica aangepast
wordt.

Kan een infectie gevaarlijk zijn?
Een infectie kan gevaarlijk zijn bij een pasgeboren baby wanneer deze niet
behandeld wordt. De baby kan ernstig ziek worden en in het ergste geval
overlijden. Meestal is de behandeling met antibiotica voldoende. De meeste
baby’s die behandeld worden met antibiotica herstellen volledig.

Adviezen
Het is erg belangrijk dat u bij contact met uw baby van tevoren uw handen
wast in de hal bij de couveusekamer.
Het verzorgen van het infuus wordt gedaan door de verpleegkundige.
Zolang uw baby een infuus heeft, zullen de verpleegkundigen uw baby
daarom in bad doen en u helpen bij het aan- en uitkleden. Hier wordt u
natuurlijk wel zoveel mogelijk bij betrokken.

Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij
de verpleegkundigen op de couveusekamer. Ook kan er een afspraak voor
u gemaakt worden met de behandelend arts.
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