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Beste collega-ouder,

Gefeliciteerd met de geboorte van je kindje of kindjes! 

Hopelijk heb je in alle drukte toch een moment gehad om te beseffen dat je  
vader of moeder bent geworden. Dat is tenslotte, ondanks alles, heel bijzonder.

Wij zijn ook ouders van een te vroeg, te klein of ziek geboren kindje en willen je 
graag steunen in deze moeilijke tijd. Onze 120 vrijwilligers doen dit op allerlei 
manieren. Bijvoorbeeld door het maken en verspreiden van dit gratis dagboek.

Hierin vind je onze tips en ideeën over het verblijf op een neonatologieafdeling. 
Op onze website couveuseouders.nl vind je nog veel meer informatie en achter-
gronden. 

Maar het dagboek is vooral gemaakt om in te schrijven wat je kindje en jijzelf  
allemaal meemaken. Er gebeurt heel erg veel en je komt terecht in een  
spannende, vreemde wereld vol medische vaktaal en informatie. 

We hopen dat dit boek je helpt om alles te onthouden en een plekje te geven.  
Het is voor veel ouders en kinderen een waardevolle herinnering aan een  
bijzondere periode uit hun leven. 

We wensen jou en je gezin het allerbeste.

Namens alle vrijwilligers van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen,

Bestuur VOC

www.couveuseouders.nl
facebook.com/couveuseouders
@couveuseouders
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Ik zag je voor het eerst toen

Toen ik je zag dacht ik



78

Zorg voor je baby 
Goede zorg is belangrijk voor je kind en voor je gezin. Jouw kind heeft,  

nog meer dan andere pasgeboren baby’s, bijzondere aandacht en speciale  

verzorging nodig. Als couveuseouder weet je misschien nog niet hoe je  

dat het beste kunt doen. Wellicht spoken er praktische vragen en  

onzekerheden door je hoofd. Wat is goede zorg? Wat mag ik verwachten  

van de professionals die nu samen met mij voor mijn kind zorgen en  

wat kan ik zelf doen om mijn kind te ondersteunen?

Wat is volgens ons goede zorg?
We hebben samen met ouders en zorgverleners vastgelegd wat wij goede zorg  

vinden. Dat is:

 � zorg die uitgaat van de band tussen je baby en zijn familie;

 � zorg waarin de ontwikkeling van je kind centraal staat;

 � zorg waarbij jij wordt ondersteund bij het vervullen van je ouderrol.

Deze uitgangspunten hebben wij uitgewerkt in een uitgebreide set kwaliteitscriteria. 

Ziekenhuizen en Moeder- Kindcentra die aan deze eisen voldoen komen in aanmerking 

voor ons Neokeurmerk. Deelnemende ziekenhuizen en de volledige criteria vind je  

op couveuseouders.nl

Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis jou helpt om:
 � zo vaak als je wilt en kunt bij je kind te zijn;

 � een band op te bouwen met je kind;

 � (als je wilt en kunt) je kind te begeleiden bij onderzoek en ingrepen;

 � betrokken te zijn bij mijlpalen als het eerste flesje, de eerste keer uit de couveuse,  

het eerste badje etc.;

 � de zorg die je wilt en kunt geven, zelf te geven;

 � de lichaamstaal van je kind en de signalen die hij geeft te leren (her)kennen;

 � het je kind zo comfortabel mogelijk te maken;
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 � je mening te vormen en te geven over  

de behandeling;

 � jouw zorgen over de toestand van  

je kind te delen met de zorgverleners;

 � vragen te stellen;

 � kritiek te geven;

 � je andere kinderen kennis te laten maken met hun nieuwe broertje of zusje;

 � je zorgen te uiten en te bespreken met een gespecialiseerd hulpverlener.

Praktisch: Wat kun je doen voor je kind?
Je zult zien dat je in een razend tempo leert hoe dingen er aan toe gaan op een  

neonatologieafdeling. Binnen enkele dagen gebruik je medische termen, ontsmet  

je je handen zonder nadenken en vind je de weg naar de (borst-)voedingskoelkast  

blindelings. Maar wat kun je doen voor je baby? Waar help je hem het beste mee?

Als je behoefte hebt om even rustig te lezen of iets op te zoeken over het reilen en 

zeilen van NICU, high care of medium care kun je terecht op onze site.

Bij je baby zijn
Je kind ligt misschien vast aan slangetjes en draadjes. Het contact maken met je baby 

gaat daardoor minder vanzelf. Het kan zijn dat je je niet vrij voelt omdat je nooit alleen 

bent met je kind of omdat je bang bent om hem te verliezen. En toch kun je veel voor 

je baby betekenen. Je bent voor je baby vertrouwd: hij of zij kent je stem, de hartslag en 

de geur van de moeder. Je zult ervaren dat alleen al je aanwezigheid een kalmerende 

werking heeft op je kind.

Ondersteunen bij de verzorging,  
onderzoeken of behandelingen
Ouders zijn de beste troosters. Ook als je  

nog geen idee hebt hoe je je baby zou moeten 

troosten. Je baby herkent je stem, je geur en je 

aanrakingen. Praten, aanraken en gewoon ‘er 

Hoe welkom voel jij je?Laat het ons weten  via facebook of twitter  @couveuseouders
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zijn’, helpen je kindje als het iets meemaakt dat niet prettig 

is of nieuw is. Een prik, een nieuwe sonde, een onderzoek: 

het is fijn als jij er bent om je kindje vast te houden en 

zachtjes tegen hem te praten. Je mag dan ook verwachten 

dat je bij dit soort gebeurtenissen aanwezig kunt zijn. 

En dat jij op jouw beurt daarbij ondersteund wordt door 

een verpleegkundige. Zij kan je helpen om je op je kind 

te concentreren en kijkt met je mee als je leert hoe jouw 

baby getroost wil worden.

Je baby beschermen
Je baby is een kind in ontwikkeling en had, wanneer je dit leest, misschien nog niet 

geboren moeten zijn. De wereld buiten de baarmoeder is voor je kleintje nog vol prikkels 

die hij moeilijk kan verwerken. Geluid, licht, geur, aanraking: het is van belang om die 

dingen te doseren en daarbij te kijken naar wat je kind aankan. Jij kunt (leren) herkennen 

wanneer de grens van wat je kind aankan is bereikt en je kunt zorgen dat prikkels worden 

beperkt. Bijvoorbeeld door een hoes over de couveuse te leggen, door de deuren van  

de couveuse zacht te sluiten, door tijdens de verzorging even te pauzeren enzovoorts.

Zijn ‘taal’ leren
Je couveusebaby reageert misschien minder uitnodigend dan een baby die thuis is. 

Toch heeft hij zijn vader en moeder hard nodig. Als je op je gevoel afgaat en goed, vaak 

en lang naar je kind kijkt, leer je hem goed kennen.

Een baby doet allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door 

te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes. Een kind dat met 

zijn handjes z'n sonde vasthoudt, kan dit doen om steun te zoeken zodat het bijvoor-

beeld beter kan kijken. Het kan je vinger vastgrijpen als steun tijdens het drinken.  

Kijkt het even weg, dan kan dit betekenen dat het een pauze nodig heeft.  
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Nuttige 
Met de geboorte van jullie bijzondere kind werd ook een bijzondere ouder 

geboren. Een couveuseouder. En dat blijf je altijd. Hoe groot je kind ook wordt. 

Daarom is de VOC er niet alleen nu voor je maar ook later.

adressen

Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen

kwetsbare kinderen, 
       krachtige ouders

Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen

Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen

Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen

Kwetsbare kinderen, 
       krachtige ouders

Vereniging van Ouders 
van Couveusekinderen

Kwetsbare kinderen, 
       krachtige ouders

070 38 62 535

info@couveuseouders.nl 
couveuseouders.nl
facebook.com/couveuseouders
@couveuseouders
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Voor de toekomst vind je hier nog wat adressen van organisaties waar je  

mogelijk hulp of steun bij kunt vinden. 

Kleine Kanjers

kleinekanjers.nl

Nederlandse Vereniging voor  

Ouders van Meerlingen

Rosenholm 102, 2133 EN Hoofddorp

Telefoon: 036 531 80 54

secretariaat@nvom.nl

nvom.nl 

Stichting Earlybirds Fotografie

earlybirdsfotografie.nl 

Telefoon: (tussen 12.00-16.00u) 

06 573 271 48 

Stichting HELPPsyndroom

Postbus 636, 3800 AP Amersfoort 

helpp.nl

Stichting Kind & Ziekenhuis

Postbus 197, 3500 AD Utrecht

info@kindenziekenhuis.nl

Telefoon: 030 291 67 36

Stichting La Leche League Nederland

Postbus 212, 4300 AE Zierikzee 

lalecheleague.nl

Stichting Prilleven

info@prilleven.nl

prilleven.nl

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

Postbus 119, 3960 BC Wijk bij Duurstede

Telefoon: 0343 57 66 26

info@borstvoedingnatuurlijk.nl

borstvoedingnatuurlijk.nl




