Uw baby en het
bloedsuikerprotocol
Informatie voor ouders

Inleiding
In deze folder vindt u informatie over het bloedsuikerprotocol en de reden waarom
uw baby moet worden opgenomen op de kraamafdeling van het Haga Juliana
Geboortecentrum (HJGC).
Wat is het bloedsuikerprotocol?
Bij pasgeboren baby’s, die kans hebben op een afwijkend bloedsuikergehalte, wordt
volgens een vast schema het bloedsuikergehalte bepaald. Dit wordt het
bloedsuikerprotocol genoemd. Dit is nodig om op tijd een afwijkende bloedsuikerwaarde
op te sporen. Een baby die meerdere dagen een laag bloedsuikergehalte heeft, kan
namelijk nadelige gevolgen ondervinden in de ontwikkeling. Zoals het oplopen van
hersenschade. Een te hoog bloedsuiker bij een pasgeborene komt vrijwel nooit voor.
Oorzaken van een afwijkend bloedsuikergehalte
Oorzaken kunnen zijn:
■■ de zwangerschapsduur was bij de geboorte minder dan 37 weken
■■ het geboortegewicht is te hoog of te laag ten opzichte van de duur van
de zwangerschap
■■ moeders met een insuline afhankelijke diabetes of diabetes gravidarum
(zwangerschapsdiabetes) met insulinegebruik
■■ een minder goede conditie van de baby (direct) na de geboorte
■■ hypothermie (een te lage lichaamstemperatuur van de baby)
■■ overige problemen waarbij uw baby opgenomen moet worden op de Neonatologie
afdeling.
Wat zijn de regels van het bloedsuikerprotocol?
Volgens het bloedsuikerprotocol wordt verschillende keren bloed afgenomen uit de hiel
van uw baby, namelijk:
■■ 1 uur na de geboorte
■■ net voor de 2e voeding (binnen 3 uur na de bevalling)
■■ net voor de 3e voeding (binnen 6 uur na de bevalling)
■■ 24 uur na de geboorte (alleen bij een te lage bloedsuiker bij de eerdere controles
óf bij vroeggeboorte ( minder dan 35 weken of gewicht minder dan 2000 gram).
Het is mogelijk dat er in opdracht van de kinderarts vaker geprikt moet worden.
Verschijnselen van een laag bloedsuikergehalte
Veel voorkomende verschijnselen bij een laag bloedsuikergehalte zijn:
■■ uw baby is suf en drinkt daardoor slecht
■■ uw baby maakt trillende bewegingen met de armen (fladderen)
■■ uw baby ziet bleek van kleur.
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Voeding
Uw baby krijgt binnen een uur na de geboorte voeding. Dit kan zowel fles-,
als borstvoeding zijn. Het voeden gebeurt minimaal 8 keer per dag (zo nodig vaker).
Indien u borstvoeding geeft en dit nog niet voldoende op gang is krijgt uw baby
onvoldoende energie om de bloedsuikerwaarde goed te houden. Indien er een lage
bloedsuiker wordt gemeten, dan krijgt uw baby in overleg met de kinderarts bijvoeding.
Dit zal zoveel mogelijk met een cupje gegeven worden. Het cupje is een bekertje waar
uw baby de voeding uit nipt om te voorkomen dat uw baby went aan een speen.
De kinderarts bepaalt hoe vaak uw baby bijvoeding moet krijgen.
Hoe is het verloop van de opname?
De kinderarts komt na de geboorte uw baby nakijken. De verpleegkundige vertelt
u na het bloedprikken de bloedsuikerwaarde van uw baby.
Als de bloedsuikerspiegel 3x goed is en de kinderarts toestemming geeft, mag uw baby
na de laatste goede bloedsuikercontrole naar huis.
AIs er bij een van de controles een lage bloedsuikerwaarde gemeten is, dan wordt
de bloedsuiker 3x opnieuw gemeten. Ook na 24 uur moet de meting goed zijn voordat
de kinderarts bepaalt of uw baby naar huis mag.
Let hierbij goed op de temperatuur van uw baby. Als uw baby het te koud heeft, zal de
bloedsuiker makkelijker dalen. Zorg ervoor dat uw baby niet te koud op schoot of in bed ligt.
Blijft de bloedsuikerspiegel niet binnen de normale waarde dan kan de kinderarts
besluiten dat uw baby wordt opgenomen op de Neonatologie afdeling van het HJGC
Uw baby krijgt dan regelmatig voeding en eventueel een infuus meteen suikeroplossing
(glucose). In het HJGC krijgt u hier dan meer informatie over.
Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd aan
de verpleegkundige of arts stellen.
Verloskamers: telefoonnummer (070) 210 7560
Kraamafdeling: telefoonnummer (070) 210 7574
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