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Beste ouders
Proficiat met de geboorte van uw baby!
Gezien er momenteel veel bezorgdheid is i.v.m. het coronavirus Covid19, zetten we voor jullie nog een aantal
punten op een rij.
Op de materniteit wordt het bezoek momenteel verboden. Het lijkt ons raadzaam dit ook thuis strikt op te
volgen.
Het coronavirus wordt verspreid via hoesten, niezen en speekseldruppels en blijft lang overleven op harde
materialen. De hygiëne richtlijnen van de overheid moeten strikt opgevolgd worden:
• het beperken van contacten, geen handen geven en niet omhelzen
• handen vaak wassen
• hoesten en niezen in de elleboogplooi
• gebruik van papieren zakdoeken (en deze weggooien in afsluitbare vuilbakken)
Covid-19 veroorzaakt een infectie zeer vergelijkbaar met griep. De klassieke klachten zijn koorts, hoesten,
spierpijn, hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, …Momenteel zijn er nog zeer veel andere virussen die
luchtwegklachten kunnen veroorzaken.
Kinderen die Covid-19 oplopen zijn duidelijk minder ernstig ziek dan volwassenen maar ze kunnen het virus
wel mee verspreiden door hoesten, niezen en speekseldruppels. Deze overleven lang op harde materialen.
Vandaar is handen wassen zo belangrijk.
Er is nog niet veel geweten over het infectierisico bij pasgeboren baby’s.
De klassieke alarmtekens blijven gelden:
BABY
Koorts > 38°C rectaal bij een baby jonger dan 3 maanden is een urgentie.
De baby moet onmiddellijk onderzocht worden.
Andere
•
•
•

onrustwekkende tekenen waarbij U voor de baby een arts moet raadplegen zijn:
erg stil, slaperig zijn, moeilijk drinken
prikkelbaar zijn
hoesten, moeilijk ademen.
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OUDER
Moest u als ouder ziek worden, is het belangrijk de huisarts voor uzelf te contacteren.
Bij voornamelijk verkoudheidsklachten wordt aangeraden een aangezichtsmasker te dragen bij voeden en
verzorgen van de baby en liefst op een afstand van 2m van de baby te blijven.
Als u als ouder ernstig ziek bent, is het nodig de baby te laten onderzoeken
De afdeling kindergeneeskunde werkt momenteel volgens een noodplan.
Bij vervroegd ontslag uit de materniteit zien we uw baby binnen de 10 dagen terug op consultatie. Het
vaccinatieprogramma voor baby’s loopt verder.
Deze consultaties gebeuren op afspraak op de normale consultatie pediatrie route 190.
Indien uw kind ziek is kan u contact opnemen met het secretariaat kindergeneeskunde 050/45.27.40.
Afhankelijk van de klachten zijn er 3 mogelijkheden:
• Telefonische consultatie met kinderarts
• Afspraak op consultatie kindergeneeskunde
• Afspraak met kinderarts op dienst spoedgevallen in afzonderlijke zone voor kinderen met
koorts en/of ademhalingsproblemen.
Indien uw kind acuut ziek is blijven we buiten de kantooruren op de spoedgevallendienst bereikbaar. Kinderen
met klachten suggestief voor Covid of kinderen met andere klachten volgen een ander traject op
spoedgevallen . Alle kinderen worden door een kinderarts gezien.
Ook in tijden van Covid zijn er andere medische problemen die goed moeten behandeld worden.
Voor meer informatie ivm Covid infectie kan u volgende site raadplegen:
https://www.info-coronavirus.be
voor meer informatie ivm raadpleging kindergeneeskunde kan u volgende site raadplegen:
http://www.azsintjan.be/nl/diensten/kindergeneeskunde
We hopen in deze moeilijke periode en ondanks de aanpassingen de medische zorgen voor kinderen toch
optimaal te houden.
Vriendelijke groeten
Team Kinderartsen
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