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Het kindje van de 31-jarige Emmy en 

30-jarige Antoon Jeuken zou begin december 

2017 geboren worden, maar diende zich begin 

oktober al aan. “Mijn zwangerschap verliep tot 

op dat moment prima. Wel had ik de laatste drie 

weken een hardnekkige blaasontsteking. Na de 

derde antibioticakuur was de ontsteking einde-

lijk weg. Maar dat weekend had ik last van mijn 

buik en rug en kreeg ik een bloeding. De verlos-

kundige stuurde ons voor controle door naar het 

Het zoontje van Antoon en Emmy Jeuken uit Venray werd acht weken te vroeg geboren. Gelukkig hield Loek hier geen blij-
vende gezondheidsschade aan over. Na een intensieve periode van zes weken in het Geboortecentrum Noord-Limburg, kon het 
gezin naar huis.

Geboortecentrum. Daar bleek het mis te zijn: 

ik werd met de ambulance naar Maastricht 

gebracht. Uiteindelijk werd Loek op 7 oktober 

2017, acht weken te vroeg, in Maastricht 

 geboren.”

‘Hotel VieCuri’ 
Loek ging na de bevalling naar de Neonatale 

Intensive Care Unit (NICU). “Er werd een echo 

van zijn hersenen gemaakt, waarop twee kleine 

bloedingen te zien waren. Weer schrokken we, 

maar de kinderarts legde uit dat de plek van de 

bloedingen gunstig was en er geen schade was”, 

vertelt Emmy. Later die week werd een nieuwe 

echo gemaakt. Toen bleek dat Loek stabiel was, 

werd hij overgebracht naar het Geboortecentrum 

Noord-Limburg. Uiteindelijk bleef het gezin daar 

43 nachten. “We hebben gelogeerd in ‘hotel 

VieCuri’”, grapt vader Antoon. “Zes weken lang 

ben je intensief bezig met de verzorging van 

Loek. Je bouwt een band op met de verpleeg-

kundigen. Het voelde als een tweede huis: we 

konden daar logeren, bezoek ontvangen en altijd 

bij Loek zijn. De verpleegkundigen stonden erop 

dat zij Loek ’s nachts de voeding gaven, zodat 

wij door konden slapen.”

Impact
De vroeggeboorte heeft veel impact op de 

jonge ouders gehad: “We zaten er soms even 

helemaal doorheen. Je leeft ernaar toe dat Loek 

van de monitoren af kan en naar huis mag. 

En dat moment duurde lang: in de kamer naast 

ons zijn zeven gezinnen gekomen en weer voor 

ons vertrokken! Op een bepaald moment is het 

batterijtje leeg, het wordt steeds moeilijker om 

weer op te laden. Eind november was Loek van 

de monitoren af en mocht hij dan eindelijk naar 

huis.” Nu, een jaar later, gaat het goed met 

Loek: de kinderarts en revalidatiearts zijn tevre-

den over zijn voortgang. Antoon: “Als we na 

een controle in VieCuri even langs de afdeling 

neonatologie gaan, zijn ze Loek en ons nog niet 

vergeten. De kleine man wordt iedere keer met 

veel enthousiasme begroet. We zijn heel goed 

en persoonlijk begeleid door het team van het 

Geboortecentrum Noord-Limburg.”

Verloskundigen: Marsia Fleurkens-Van Gaal 

en Judith Goudswaard

Praktijk: Uitgerekend Venray e.o. Praktijk 

voor Verloskunde

Werken met: “zijn tweeën!”

Worden enthousiast van: “De gemoedelijke 

sfeer in het Geboortecentrum, zowel naar de 

cliënten als naar collega’s. Ondanks een 

klinische setting wordt er alles aan gedaan om 

het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.” 

“We komen allebei graag in het 

Geboortecentrum Noord-Limburg. Er is totaal 

geen sprake van een drempel; iedereen wil 

meedenken en er kan samen veel geregeld 

worden. Bij ons hebben de mensen vrije 

keuze voor ziekenhuis van voorkeur. In het 

geval dat de zwangere en haar partner voor 

het Geboortecentrum kiest, is vaak de locatie 

voor bloedafname en poliklinische consul-

ten in Venray én de uitgebreide pijnstillings-

keuze doorslaggevend. Daarnaast wordt de 

aanwezigheid van een neonatoloog in het 

Geboortecentrum - die onder andere 

gespecialiseerd is in de begeleiding bij 

een gecompliceerde bevalling - als een 

plus ervaren.”

Verloskundige: Lonneke Bronswijk (44 jaar)

Praktijk: Verloskundige Praktijk Venray

Werkt met: vier verloskundigen in de praktijk

Wordt enthousiast van: “Ik word nog steeds 

heel erg gelukkig van een mooie, ongecompli-

ceerde bevalling. Maar ook al wordt het 

medisch, dan kun je er als verloskundige toch 

alles aan doen om te zorgen dat mensen een 

positieve ervaring hebben.”

“Onze cliënten hebben, als ze geen 

medische indicatie hebben, de vrije keus 

waar ze willen bevallen: thuis, in het 

Geboortecentrum Noord-Limburg in Venlo of 

in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. 

De samenwerking met beide ziekenhui-

zen verloopt goed. In het Geboortecentrum 

wordt goede zorg geleverd en de vakkennis 

is hoog. Ook de mensen die een baby krij-

gen met een moeilijke start, geven bij ons 

aan dat ze tevreden zijn over de zorg. Wat 

een extra aanvulling zou kunnen zijn, is de 

verplaatste kraamzorg. Dan wordt voor de 

gezonde kraamvrouw met een zieke baby de 

kraamzorg in het ziekenhuis ingeschakeld. 

De kraamverzorgende kan de kraamvrouw 

en haar partner in het ziekenhuis al veel tips 

geven over de verzorging van hun kindje en 

ook al assisteren met het geven van borstvoe-

ding. Dit is heel goed mogelijk, ook al heeft 

het kindje nog zorg van de verpleegkundige 

van de kinderafdeling nodig.”

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 aan-

vullende opleiding volgde op een neonatale 

intensive care unit, oftewel een intensive care 

voor pasgeborenen. Het is niet vanzelfsprekend 

dat in ieder ziekenhuis met een afdeling neo-

natologie, er ook een neonatoloog werkzaam 

is. Het Geboortecentrum Noord-Limburg onder-

scheidt zich daarmee. Van Hoorn: “Onze afde-

ling neonatologie is ook, als enige Limburgse 

neonatologieafdeling, gecertifi ceerd met het 

Neokeurmerk voor gezinsgerichte en ontwik-

kelingsgerichte zorg van de Vereniging voor 

ouders van Couveusekinderen. We werken vol-

gens 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, diëtisten 

en medisch psychologen. En we werken nauw 

samen met het team kinderrevalidatieartsen 

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. 

Loek werd acht weken te vroeg geboren

‘ Het Geboortecentrum voelde 
als ons tweede thuis’

Door een goede behandeling en begeleiding, 

ook van de ouders, is er nog veel gezondheids-

winst te boeken. Het is mooi om te zien hoe 

ouders na een hectische en emotionele tijd ver-

volgens blij en gelukkig met hun kind naar huis 

gaan. Ook vind ik het interessant om de maan-

den en soms jaren erna te zien en te horen hoe 

de kinderen zich hebben ontwikkeld.”
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