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“Onze verloskundige Janneke van Hal 

stuurde me door naar het Geboortecentrum 

omdat ze het vermoeden had dat het kindje 

niet goed genoeg groeide. Met 28 weken werd 

er daarom een groei-echo gemaakt; de baby 

was klein, maar nog niet té klein. De volgende 

groei-echo met 32 weken liet wel duidelijk 

zien dat vooral het buikje van de baby ach-

terbleef in de groei. Ik werd direct overgedra-

gen aan een gynaecoloog van VieCuri. Op zijn 

advies ben ik gestopt met werken. Ook moest 

ik regelmatig op controle voor een CTG-

onderzoek, oftewel een hartfi lmpje. Hoe meer 

de zwangerschap vorderde, hoe vaker ik op 

controle moest. Op een gegeven moment werd 

er zelfs iedere dag een hartfi lmpje gemaakt”, 

vertelt Marlou Heijnen.

Complicaties
Toen Marlou 37 weken zwanger was, 

werd besloten om de zwangerschap in te lei-

den. “Het duurde nog bijna vijf dagen voordat 

de weeën op gang kwamen, maar uiteinde-

lijk heb ik wel een natuurlijke bevalling gehad. 

Lucas werd op 16 juli geboren: met 1910 

gram veel te licht, maar verder wel gezond.” 

Toch waren er complicaties: de placenta kwam 

niet los en Marlou kreeg heftige bloedingen 

waardoor ze met spoed werd geopereerd. 

“In het begin van mijn zwangerschap had ik 

het met de verloskundige nog gehad over een 

thuisbevalling; dit was wel even wat anders! 

Gelukkig liep het goed af en was ik vrij snel na 

de operatie weer op de been.”

Elke morgen overleg
Na acht dagen mocht Marlou in principe 

naar huis, maar baby Lucas moest nog verder 

aansterken. “Hij moest laten zien dat hij zichzelf 

warm kon houden, dat hij groeide en goed kon 

Toen de 30-jarige Marlou Heijnen uit Panningen 28 weken zwanger was, bleek dat haar kindje achterbleef in de groei. Regelmatige 
checks en onderzoeken in het Geboortecentrum Noord-Limburg volgden. Met 37 weken kwam de kleine Lucas ter wereld: gezond, maar 
erg licht. Na anderhalve week aansterken op de afdeling neonatologie, mocht Lucas met Marlou en haar partner Kai mee naar huis. 

drinken. In het begin kreeg hij sondevoeding en 

lag hij aan een infuus. Het was best een tegen-

valler dat het uiteindelijk anderhalve week 

duurde voordat hij weer net boven zijn geboor-

tegewicht zat.”

Lucas werd in de kraamsuite geboren en 

daarna direct verplaatst naar de afdeling neona-

tologie. “De verpleging was heel behulpzaam. 

Ze waren oprecht begaan met ons. Elke mor-

gen was er overleg en vroegen ze: ‘Wat wil je 

vandaag? Wil je Lucas in bad doen of wil je mis-

schien doorslapen en zullen wij dan voeden?’. 

Ze dachten echt met ons mee”, aldus de jonge 

moeder.

Feestje
Zowel Marlou als haar partner Kai ble-

ven anderhalve week in het Geboortecentrum 

Noord-Limburg slapen. “Het was heel fi jn dat 

we samen met Lucas een eigen kamer had-

den. Omdat er niet wordt gewerkt met vaste 

bezoekuren, konden we familie en vrienden 

wanneer we wilden ontvangen. Er is zelfs een 

familietafel buiten de kamer, zodat we ook daar 

ons bezoek konden ontvangen. Natuurlijk was 

het een feestje toen we met Lucas naar huis 

mochten, maar we hebben de zorg en alles daar 

omheen in het Geboortecentrum als heel fi jn en 

goed ervaren.”

Verloskundige: Janneke van Hal (41 jaar)

Praktijk: Verloskundige praktijk Helden

Werkt met: “Alleen, het is mijn eigen praktijk.”

Wordt enthousiast van: “Dat in het 

Geboortecentrum Noord-Limburg de ouders 

altijd op de kamer bij hun kindje kunnen 

blijven.”

“Het fi jne van de zorg in het Geboorte-

centrum vind ik dat alles op één plek zit: de 

lijnen zijn met alle disciplines, zoals kinder-

artsen en gynaecologen, heel kort. Als ik een 

arts bel, weet hij wie ik ben en over wie ik 

het heb. Ik merk dat ik als verloskundige in 

mijn kundigheid gekend word, dat is heel 

prettig. We vergaderen veel, maar ik merk dat 

er echt iets wordt gedaan met ieders inbreng. 

Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de 

juiste persoon op de juiste plek wordt gehol-

pen. Het is fantastisch dat ouders continu bij 

hun kindje kunnen blijven dat in de couveuse-

suite ligt, ook na de kraamperiode. Hier wordt 

echt naar de patiënt als individu gekeken, niet 

alleen maar naar protocollen en richtlijnen!”

Neonatoloog Jeroen van Hoorn

‘De zorg wordt volledig afgestemd op 
de behoeften van het kind’

Het Geboortecentrum Noord-Limburg is uitgerust met een afdeling neonatologie voor de behandeling van te vroeg geboren kindjes en 
op tijd geboren baby’s die ziek zijn of extra controles nodig hebben met monitoring van onder meer ademhaling en hartslag. “Een regu-
liere kraamafdeling volstaat in dat geval zeker niet”, aldus neonatoloog Jeroen van Hoorn. 

Een neonatoloog is een kinderarts 

die na zijn specialisatie tot kinderarts 

nog een aanvullende opleiding volgde op 

een neonatale intensive care unit, ofte-

wel een intensive care voor pasgebore-

nen. Het is niet vanzelfsprekend dat in 

ieder ziekenhuis met een afdeling neona-

tologie, er ook een neonatoloog werkzaam 

is. Het Geboortecentrum Noord-Limburg 

onderscheidt zich daarmee. Van Hoorn: 

“Onze afdeling neonatologie is ook, als 

enige Limburgse neonatologieafdeling, 

gecertifi ceerd met het Neokeurmerk voor 

gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte 

zorg van de Vereniging voor ouders van 

Couveusekinderen. We werken volgens het 

family centred care principe: de zorg wordt 

afgestemd op de behoefte van het kind en 

de familie. Ouders worden nauw betrokken 

bij de zorg voor hun kind.”

Veel gezondheidswinst
De verpleegkundigen op de afdeling zijn 

allemaal opgeleid tot neonatologieverpleeg-

kundige. “Ook krijgen we ondersteuning van 

onder meer kinderfysiotherapeuten, diëtis-

ten, medisch psychologen. En we werken 

nauw samen met het team kinderrevalida-

tieartsen van Adelante.” Volgens Van Hoorn 

is het speciaal om optimale zorg te verlenen 

aan de kwetsbare groep piepjonge patiënten. 

“Kinderen die te vroeg of ziek worden geboren, 

hebben nog een heel leven voor zich. Door een 

goede behandeling en begeleiding, ook van 

de ouders, is er nog veel gezondheidswinst te 

boeken. Het is mooi om te zien hoe ouders na 

een hectische en emotionele tijd vervolgens 

blij en gelukkig met hun kind naar huis gaan. 

Ook vind ik het interessant om de maanden en 

soms jaren erna te zien en te horen hoe de kin-

deren zich hebben ontwikkeld.”

Lucas moest anderhalve week aansterken op de afdeling neonatologie

‘De verpleging was oprecht 
begaan met ons’

Verloskundige: Angelique Sup

Praktijk: Verloskundigenpraktijk Raijer en Sup

Werkt met: 2 verloskundigen in de praktijk

Wordt enthousiast van: “Dat mensen mijn 

inbreng waarderen op zo’n bijzonder moment.”

“Doordat moeders én vaders in de kraam- 

of couveusesuite kunnen blijven slapen, zijn ze 

als vanzelf meer betrokken: dat verschil merk 

je echt. Op de kraamsuites kennen wij bijna 

iedereen bij naam. Mijn collega Marloes en ik 

voelen ons er thuis. Met de afdeling neona-

tologie hebben we minder contact omdat de 

meeste zwangerschappen en bevallingen goed 

verlopen. Is er toch een acuut probleem, dan 

sturen we mensen door naar de gynaecoloog. 

Blijkt het echt ernstig te zijn en de moeder 

moet naar Nijmegen of Maastricht, dan laten 

de medewerkers van het Geboortecentrum ons 

altijd iets weten zodat wij ook contact met de 

mensen kunnen opnemen. Zo blijven we alle-

maal bij de zorg betrokken.”
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