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Fototherapie

Nog vragen?
Je mag ons altijd bellen!
Materniteit: 016/209 288
Neonatologie: 016/209 293

Omdat bilirubine via de urine en stoelgang 
uitgescheiden wordt, is het belangrijk dat jullie 
kindje voldoende vocht opneemt. 
De kinderarts zal bepalen hoeveel jullie kindje 
moet drinken. Soms is het nodig om naast de 
voeding extra vocht toe te dienen, door middel 
van een infuusje.

Als je borstvoeding geeft zullen we je kindje, 
gedurende de periode dat de fototherapie duurt, 
voor en na de borstvoeding wegen. Op die manier 
kunnen we zien hoeveel je kindje drinkt en of 
het nodig is om extra moedermelk af te kolven, 
eventueel aangevuld met poedermelk.

Elke morgen wordt er een bloedafname gedaan bij 
je kindje om het bilirubinegehalte te bepalen. Het 
resultaat hiervan is meestal rond de middag gekend 
en jullie worden hier dan meteen van op de hoogte 
gebracht. Afhankelijk van het resultaat zal jullie 
kindje al dan niet terug naar de materniteit of naar 
huis kunnen of een dagje langer op neonatologie 
moeten blijven.

Als jullie kindje al op neonatologie verblijft, 
zal de kinderarts dagelijks in overleg met de 
verpleegkundige of vroedvrouw bespreken of het 
nodig is om jullie kindje “onder de lamp” te leggen. 
Bij twijfel zal ook een bloedafname duidelijkheid 
geven. 



Bij hyperbilirubinemie is er een verhoogde 
concentratie van bilirubine aanwezig in het bloed. 
Als gevolg hiervan kan de huid en het oogwit van je 
baby geel kleuren. 

Na de geboorte start er bij de baby een afbraakproces 
van foetale rode bloedcellen. Bij deze afbraak komt 
er bilirubine vrij, een afvalstof. Bilirubine wordt door 
de lever omgezet en uitgescheiden via de urine en 
de stoelgang. Bij sommige kinderen kan de lever dit 
onvoldoende verwerken waardoor het bilirubine 
zich opstapelt in het onderhuids vetweefsel en zo 
een gele (huids)kleur veroorzaakt.

Wat is hyperbilirubinemie?

Diagnose

Welke baby’s?

Materniteit

De vroedvrouw of verpleegkundige controleert 
dagelijks de kleur van jullie baby en verwittigt de 
kinderarts wanneer ze een te hoge bilirubinewaarde 
vermoedt (bijvoorbeeld bij geelzucht tot onder de 
navel of bij ongewone slaperigheid van jullie kindje).
De hoeveelheid bilirubine in het bloed wordt 
bepaald door middel van een bloedafname. Als 
het bilirubinegehalte hoog is, schrijft de pediater 
fototherapie voor als behandeling.

Sommige baby’s hebben een verhoogd risico op 
hyperbilirubinemie, bijvoorbeeld:

 ✓ baby’s die te vroeg geboren zijn en een 
verminderde leverfunctie hebben (door 
immaturiteit).

 ✓ baby’s die bij de geboorte zeer veel rode 
bloedcellen hebben (en er dus meer afbreken).

 ✓ baby’s die een moeilijke bevalling doorstonden.
 ✓ baby’s die de eerste dagen onvoldoende vocht 

innamen.
 ✓ baby’s die met moedermelk gevoed worden.
 ✓ baby’s die ziek zijn.
 ✓ baby’s die een bloedgroep heben die 

onverenigbaar is met die van de moeder. 
Bijvoorbeeld een moeder met een 
rhesusnegatieve bloedgroep en een kind met 
een rhesuspositieve bloedgroep of een moeder 
met bloedgroep O en een kind met A.

Jullie, als ouders zijn dag en nacht welkom 
op neonatologie. Voor andere bezoekers  
is er een aangepaste bezoekregeling. De 
verpleegkundige of vroedvrouw kan je hier 
meer uitleg over geven.

Beste ouder(s),
jullie baby ziet geel! 
Dit is een verschijnsel dat bij heel veel 
pasgeborenen voorkomt. Via deze folder 
willen we jullie wat meer informatie geven 
over de betekenis hiervan en de behandeling 
die hier mogelijk voor nodig is.
Uiteraard kunnen jullie met vragen of 
onduidelijkheden steeds terecht bij de arts,  
vroedvrouw of verpleegkundige.

Wanneer het “bilibedje” niet volstaat, wordt je 
baby opgenomen op de dienst neonatologie. 
Hier wordt jullie kindje onder grotere en sterkere 
fototherapielampen gelegd. Om de huid maximaal 
bloot te stellen aan het blauwe of witte licht wordt 
je kindje uitgekleed, alleen het pampertje blijft 
aan. Er wordt een stoffen brilletje opgezet om de 
oogjes te beschermen tegen het felle licht.

Bij fototherapie wordt licht van een bepaalde 
frequentie gebruikt om het in de huid aanwezige 
bilirubine om te zetten, zodat dit via de urine en 
stoelgang uitgescheiden kan worden.
Dit kan op de kamer van de mama op een speciaal 
bedje, het “bilibedje”. In de bodem van dit bedje 
is een paarsblauwe fototherapielamp ingebouwd 
waarop je kindje rustig kan slapen.

Neonatologie


