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Adviezen voor de kraamvrouw bij ontslag in de avond of nacht.  
 
Om u thuis de eerste uren op weg te helpen willen wij u extra informatie meegeven waarop u dient           
te letten bij u zelf en uw pasgeboren baby. 
Wilt u uw eigen verloskundige tussen 08.30 - 22.00 uur telefonisch inlichten over uw ontslag!  
 
1. U zelf 

• Toilet: ga regelmatig naar het toilet om te plassen, in elk geval voor elke voeding van uw baby.          
Bij een volle blaas kan de baarmoeder namelijk niet goed samentrekken. Verschoon bij elke 
toiletgang uw maandverband en was na elke toiletgang uw handen. 

• Bloedverlies: door samentrekking van de baarmoeder verliest u bloed, soms ook grote stolsels.            
Als u de komende uren ineens ruim begint te bloeden (ruim bloedverlies is als een kraamverband 
binnen een kwartier doordrenkt is en het bloeden binnen een half uur niet stopt), dan adviseren           
wij u direct contact op te nemen met uw eigen verloskundige.  

• Naweeën: bij naweeën mag u 2 tabletten à 500 mg paracetamol innemen, met een maximum 
van 3 x 2 tabletten per dag, dit mag ook als u borstvoeding geeft. 

• Hechtingen: rondom de hechtingen kan het soms blauw en/of gezwollen zijn. U mag als u hier 
veel last van heeft een hiervoor een ijskompres gebruiken. Leg deze alleen nooit direct op de 
huid maar doe er een washandje omheen, u mag ook zn. 3 x 2 tabletten à 500 mg paracetamol. 
innemen, met een maximum zoals hierboven staat beschreven. 
 

2. De baby 

• Voeden op verzoek: 
Borstvoeding: leg uw baby elke drie uur aan de borst of als hij/zij eerder komt op vraag/verzoek.      
Lukt het een keer niet, probeer het dan later weer opnieuw.  
Flesvoeding: om de drie uur krijgt uw baby de fles of als uw baby eerder komt op. Voordat u de             
baby de fles geeft, controleert u de warmte van de voeding door een druppel aan de binnenkant           
van uw pols te laten vallen. De voeding mag maar één keer opgewarmd worden. De kraam- 
verzorgende zal u over de flesvoeding en procedure nog nader informeren. 

• Verschonen: voor elke voeding gaat u de baby verschonen. De eerste ontlasting is vaak zwart 
van kleur en plakkerig. Gebruik hiervoor babydoekjes en vet de billen na het verluieren goed in. 
Bij meisjes ziet u wel eens iets bloed in de luier, dit is een hormonale doorwerking van de 
moeder en is dus normaal. Ook ziet u wel eens uratum, dat is een oranje neerslag van de urine, 
wat normaal is. 

• Navel: de navel van de baby hoeft u in de avond- of nachturen niet speciaal te verzorgen, de 
kraamverzorgster zal u overdag verder informeren over de navelstomp verzorging. 
Wel moet u letten op de navelklem en navelstomp, de navelstrengstomp mag namelijk niet 
nabloeden. In dat geval dient u direct contact op te nemen met uw eigen verloskundige! 

• Temperatuur: in de eerste 24 uur zal uw baby regelmatig rectaal (in de anus) getemperatuurd. 
moeten worden De normale temperatuur ligt tussen de 36.5 en 37.5 C. Is de temperatuur hoger 
of lager dan dient u contact op te nemen met uw eigen verloskundige. 

• Houding in bed: leg de baby na elke voeding op de rug en met het hoofdje op zij naar links of 
rechts, leg daarbij de dekens niet hoger dan het sleutelbeen. 

• Kamertemperatuur: de normale temperatuur van de babykamer is 15-18 graden. Thuis hoeft                   
u de verwarming niet extra hoog te zetten. 

• Kruiken: leg bij aankomst thuis 2 kookkruiken in de wieg of bedje om deze voor te verwarmen.  
Heeft de baby een temperatuur rond de 36.8 C geeft u 2 nieuwe kookkruiken, rond 37.0 C geeft 
u 1 nieuwe  kookkruik. Bij 37.5 C geeft u geen nieuwe kookkruik, de bijna afgekoelde kruik kan 
blijven liggen. De kruiken mogen bij de baby niet onder, maar tussen de twee dekens liggen!                     
De kraamverzorgende zal u nader informeren over het vullen en controleren van de kruik. 

 
Wij hopen u op deze manier extra geïnformeerd te hebben. Voor verdere informatie kunt u het boekje 
‘Bevallen in de Isala Klinieken’ lezen, dat u van ons heeft gekregen. 
Mocht u zich bij bepaalde situaties ongerust voelen of er doen zich bijzonderheden voor, aarzel dan 
niet om uw eigen verloskundige of de kraamzorgaanbieder te bellen. Indien u deze niet kunt bereiken 
mag  u ook contact opnemen met het ziekenhuis, telefoonnummer 038-4247131. 

 
Namens de medewerkers van afdeling A6 verloskunde en kraam wensen wij u een hele fijne en 
gezellige kraamperiode toe. 
 

Mw. J.Voortman, leidinggevende             
Afdeling A6 verloskunde en kraam. 


