
 

  
 

Patiënteninformatie 

Coronavirus bij pasgeborenen 
 
 



 

Richtlijnen voor de verzorging van uw baby 

Gefeliciteerd met de geboorte van jullie baby! U hebt de pech om besmet 

te zijn met het coronavirus, maar dit hoeft geen grote domper op jullie 

geluk te zetten als u enkele richtlijnen in acht neemt. Baby’s en kinderen 

zijn niet zo ziek van SARS-CoV-2 of het coronavirus. Pasgeboren baby’s 

kunnen af en toe toch ernstiger ziek zijn en dat willen we vermijden. 

Ouders met het coronavirus kunnen hun baby na de geboorte besmetten. 

Daarom gelden volgende richtlijnen tijdens jullie verblijf op materniteit: 

 

 Buiten verzorgingsmomenten verblijft de baby meer dan 1,5 meter 
van de ouders. 

 Voor elk contact met de baby bv. voeding, verzorging, … steeds 
handen wassen en ontsmetten en mondmasker opzetten. 

 Geen huidcontact. 
 Borstvoeding mag, na wassen van de borsten met zeep. 

 

Deze maatregelen gelden ook thuis tot 21 dagen na de geboorte van 

jullie kindje. 

 

Als mama en baby het goed stellen kunnen ze naar huis mits: 

 Opvolging vroedvrouw (beschermende maatregelen) 
 Telefonische opvolging kinderarts (elke 2-3 dagen contactname) 
 Bij eventuele raadpleging bij de kinderarts in het ziekenhuis (aparte 

raadpleging als uw kindje corona positief is) 
o Er mag slechts één gezonde begeleider mee naar de 

raadpleging komen.  
o Corona-positieve ouders mogen niet meekomen naar de 

raadpleging. 
 

  



 

Wanneer een kinderarts contacteren 

Wanneer uw baby volgende symptomen vertoont, is het belangrijk dat u 

een kinderarts contacteert: 

  Koorts > 38° C bij baby jonger dan 1 maand of > 38,5°C bij baby 
jonger dan 3 maand. 

 Diarree en braken 
 Zieke indruk, sufheid of algemene zwakte  
 Hoesten al dan niet met kortademigheid: trekkende, snelle 

ademhaling, … 
 Slecht drinken eventueel met verminderde urineproductie. 

 

Maak een afspraak op het secretariaat kindergeneeskunde 

014/44.44.16 of neem in het weekend/ ‘s nachts contact op met acute 

opvang Sint Jozef 014/44.43.11. 

Overige voorzorgsmaatregelen  

De algemene regels ter preventie van coronavirusinfectie gelden voor 

iedereen: 

 Was uw handen regelmatig en grondig (30-45sec) met water en 
zeep.  

 Hoest of nies in uw elleboogplooi of in een papieren zakdoek en 
was nadien uw handen.  

 Vermijd alle onnodige sociale interacties en drukke plaatsen. Hou 
1.5m afstand van elkaar. Geef geen hand of kus.  

 “Blijf in uw kot” als u hoest/niest/snottert!   
 Hou uw kinderen indien mogelijk thuis zonder beroep te doen op 

65-plussers.   
 

Het ganse team van vroedvrouwen en kinderartsen AZ Turnhout wensen 

jullie veel succes. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=93acb8e6-6ab0-42fa-92f1-d7beeabab100
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