Fototherapie bij
hyperbilirubinemie

Inleiding
Uw baby is opgenomen op de Kraamafdeling in het Haga Juliana Geboortecentrum
in verband met hyperbilirubinemie. In deze folder leest u wat hyperbilirubinemie is,
wat de behandeling inhoudt en treft u aandachtspunten aan over de verzorging.
Wat is hyperbilirubinemie?
Bij hyperbilirubinemie is sprake van een verhoogde concentratie aan bilirubine in
het bloed. Het is een galkleurstof die bij bijna alle pasgeborenen verhoogd in het bloed
aanwezig is. Dit wordt veroorzaakt doordat bij pasgeborenen het gehalte van de rode
bloedcellen daalt waardoor er bilirubine vrijkomt. Deze bilirubine wordt door de lever
verwerkt en via de ontlasting en urine uitgescheiden.
De concentratie van het bilirubinegehalte kan in het bloed worden bepaald. Indien
de concentratie te hoog is, moet de baby behandeld worden met fototherapie.
Verschijnselen
De bilirubine dringt onder meer door in de huid, waardoor een gele kleur ontstaat.
Ook het oogwit ziet geel. Soms kan uw baby moeilijk wakker worden voor de voeding,
valt het tijdens de voeding eerder in slaap en kan het moeite hebben om de juiste
hoeveelheid te drinken. De urine kan wat donkerder van kleur zijn.
Behandeling
Als de concentratie van het bilirubinegehalte te hoog is, wordt lichttherapie toegepast.
Dit wordt fototherapie genoemd.
Bilirubine is namelijk een stof die in de huid onder invloed van speciaal licht kan worden
omgezet. Dan kan het via de urine en de ontlasting versneld uitgescheiden worden.
Deze therapie wordt op de kraamafdeling op de kraamsuite bij moeder gegeven.
Uw baby ligt in een couveuse onder een of meerdere lampen met wit licht. Als aanvulling
daarop ligt de baby soms op een matje - de zogenaamde biliblanket - dat blauwgroen
licht afgeeft.
Uw baby draagt een brilletje van stof om de oogjes te beschermen tegen het felle licht.
Uw baby ligt grotendeels bloot in de couveuse omdat zo de lichtstraling het beste
opgenomen kan worden.
Dagelijks wordt bij uw baby één of meerdere keren wat bloed afgenomen - meestal
via een prikje in de hiel - om het bilirubine-gehalte te controleren. Het kan voorkomen
dat er meer bloed wordt afgenomen en urine wordt gespaard voor verder onderzoek.
Afhankelijk van de hoogte van het bilirubinegehalte in het bloed wordt de fototherapie
afgebouwd - door het verminderen van het aantal lampen - en als het gehalte goed is,
gestaakt.
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In het geval dat fototherapie niet afdoende is, kan wisseltransfusie worden toegepast.
Hierbij wordt het bloed van uw baby in kleine hoeveelheden afgenomen en vervangen
door donorbloed.
Een wisseltransfusie kan noodzakelijk zijn bij ernstige bloedafbraak en ernstige
hyperbilirubinemie. Deze behandeling kan meerdere uren duren. Wanneer dit
noodzakelijk is, bespreekt de arts dit eerst met u en word de baby opgenomen op
de naastgelegen Neonatologie afdeling. De moeder kan dan gebruik maken van
rooming-in bij haar baby.
Verpleegkundige verzorging
■■ Uw baby ligt, zoals eerder vermeld, grotendeels bloot in de couveuse. Afhankelijk
van de hoogte van het bilirubinegehalte mag uw baby eventueel een luier dragen.
Uw baby mag in principe gewoon drinken zoals het gewend is, dus u kunt ook
borstvoeding geven. Houd de tijd dat uw baby uit de couveuse is zo kort mogelijk
omdat het belangrijk is dat uw baby zoveel mogelijk lichtstraling krijgt.
■■ Vanwege de temperatuur van de lampen treedt er meer vochtverlies op dan normaal.
Daarom is het belangrijk dat uw baby voldoende drinkt en zal er daarnaast extra water
aan de voeding worden toegevoegd. Als uw baby te slaperig of te suf is, wordt het extra
vocht veelal via een maagsonde of infuus toegediend.
■■ Vanwege de warmte die de lampen afgeven, wordt de temperatuur van uw baby
regelmatig gecontroleerd.
■■ Meestal mag uw baby gewoon in bad. Gebruik in het water of na afloop geen
bodylotion of olie, deze kunnen onder invloed van de lampen huidirritatie of zelfs
brandwonden veroorzaken.
■■ Uw baby draagt een brilletje ter voorkoming van netvliesbeschadiging.
De verpleegkundige controleert regelmatig of het brilletje nog goed zit.
■■ Ook controleert de verpleegkundige of de baby voldoende plast en ontlasting heeft.
Uw baby kan vaker en dunnere ontlasting hebben.
■■ Fototherapie kan onrust geven bij uw baby. Dit kan zoveel als mogelijk worden
tegengegaan door een eigen knuffeltje te geven en een katoenen ‘rolletje’ rondom
de rug te leggen.
Ontslag
De duur van de fototherapiebehandeling van uw baby hangt af van de hoogte van
het bilirubinegehalte. Als de gewenste bloedwaarde bereikt is, mag uw baby naar huis.
Soms wordt na ontslag uit het ziekenhuis het bilirubinegehalte nog op de polikliek
gecontroleerd.
Als uw baby thuis niet wil drinken, suf wordt en/of meer geel gaat zien,
neem dan contact op met uw verloskundige, de behandelend arts of de huisarts.
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Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan
een van de verpleegkundigen, of de behandelend arts.
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