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Naam, Voornaam: .........................................................................

Geboren op .............................................. om ..................u............

Plaats: ..............................................................................................

Op ......................................................................................weeken

Met een gewicht van ............................................................gram



WELKOM
IN NEONATOLOGIE

VOOR ONTSLAG
UIT HET ZIEKENHUIS

NA ONTSLAG
UIT HET ZIEKENHUIS

Na het ontslag uit het ziekenhuis zal een kinderpsychiater een  
observatie van uw baby volgens T.B. Brazelton uitvoeren.

De doelstelling van deze observatie is om jullie te begeleiden bij 
de ontdekking van uw baby, de aandacht te vestigen op zijn/
haar capaciteiten, zijn/haar kwaliteiten, op tekenen die jullie  
kunnen ontcijferen om te voldoen aan zijn/haar verwachtingen 
en noden en om aan zijn/haar omgeving aan te passen.

Om de observatie in een aangenaam en gunstig kader te laten 
verlopen, heeft jullie baby idealiter twee uur voor de observatie 
gegeten en slaapt hij/zij.

TIJDENS
HET EERSTE JAAR

Tijdens het eerste jaar is een gehoortest gepland.
Ten gepaste tijde zal u hierover een schrijven ontvangen.
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Geachte ouders,

Van harte ‘Welkom’.

Uw baby kwam vroeger ter wereld dan voorzien en werd op onze 
dienst neonatologie opgenomen.

De neonatologen, verpleegkundigen en paramedisch personeel 
zetten zich volledig in zodat de ontwikkeling van uw baby in de 
beste omstandigheden kan gebeuren en zodat jullie in rust bij 
hem/haar zijn.

Hij/Zij krijgt dagelijkse zorg en jullie zullen bemerken dat uw baby 
dag na dag evolueert naar het langverwachte moment van het 
“ontslag uit het ziekenhuis”.

Omwille van de premature geboorte is het toch noodzakelijk dat 
hij/zij tot aan de maximumleeftijd van 5,5 jaar op het vlak van ont-
wikkeling wordt opgevolgd. Het opvolgingsteam kan vanaf nu de 
hulp inschakelen die noodzakelijk is.

Check-up wordt bij hospitalisatie gefactureerd: 

• Medische check-up
• Bezoek van de Bobath-kinesitherapeut, mevr. Guislain B.
• Psychologische follow-up door een van de kinderpsychiaters 

of psychologen van de dienst.
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Bezoeken in het kader van de RIZIV-conventie voor

“de opvolgingsonderzoeken van prematuur geboren kinderen”

Er zijn twee babygroepen: 

• Gr I :  < 31 weken en/of < 1.500gr
4 check-ups

• Gr II :   31 tot 316/7 met een gewicht > of = 1.500 gr
2 check-ups (check-up B+D))

Check-up A: tussen 3 en 6 maanden
Neuropediater, neuropsycholoog, kinesitherapeut
Chirec - Site Delta

Check-up B: tussen 9 en 14 maanden
Neuropediater, neuropsycholoog, kinesitherapeut
Chirec - Site Delta

Check-up C: tussen 22 en 25 maanden
Neuropediater, Neuropsycholoog (2x), Kinesitherapeut
Chirec - Site Delta

Check-up D: tussen 4 ½ en 5 ½ jaar 
(idealiter ongeveer 5 jaar oud)
Neuropediater, Neuropsycholoog (2x), Kinesitherapeut, 
Logopediste
Chirec - Site Delta

Per consultatie is één uur nodig. Voorzie dus voldoende tijd!

HET TEAM VAN DE OPVOLGINGSONDERZOEKEN
VAN PREMATUUR GEBOREN KINDEREN
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De samenstelling van het team is als volgt:

Pediater: Dr. GOUDER de BEAUREGARD Vanessa

Neuropediater: Dr CHRISTIAENS Florence

Neuropsychologen: Mevr. SCHLOGEL Camille
                                   Mevr. BANDELLA Nicolette

Kinesitherapeuten: Mevr. GOFFART Anne
                                  Mevr. DE BAST Brigitte
                                  Mevr. WILLEMS Françoise

Logopediste: Mevr. TILMANT Anne-Sophie

Secretaresses: Mevr. GUILLAUME Michèle
    Mevr. CLERBOIS Stéphanie

De beoordelingen worden uitgevoerd door het RIZIV, op voorwaar-
de dat de conclusies worden getrokken door de pediater of de  
neuropediater.



REGELMATIGE
CONTROLES
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• Oftalmoloog: Dr. KADZ Barbara / 1x per jaar (in DELTA)

• NKO: tussen 7 en 12 maanden daarna tussen 18 en 24 maan-
den (arts en plaats naar uw keuze).

Wij wensen u een goed thuiskomst vol
blijdschap en op ontdekking 

met uw baby 

Tot binnenkort...

AFSPRAAK
VASTLEGGEN

De secretaresse legt alle afspraken vast. Op het ogenblik van ont-
slag uit het ziekenhuis deelt uw neonatoloog die mee, en geeft 
jullie de nodige voorschriften.

Als een of andere afspraak jullie niet past of jullie kind is op de 
voorziene dag ziek, vragen wij de secretaresses (mevr. Michè-
le Guillaume en mevr. Stéphanie Clerbois) te verwittigen op 
02/434.82.03. Ze zijn eveneens per mail bereikbaar: 
neonatologie.delta@chirec.be. 

Bij afwezigheid van de secretaresse kunnen jullie onmiddelijk tele-
fonisch contact opnemen: 02/434.81.00

De secretaresse zal met jullie contact opnemen om toekom-
stige afspraken vast te leggen of jullie kunnen haar ook bellen. 

Heeft u een of andere vraag, aarzel niet. We zijn er steeds 
om er een antwoord op te geven!



VOLGENDE
AFSPRAKEN

ANDERE

GOED OM
TE WETEN
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• Brazelton in het Delta Ziekenhuis (1ste verdieping) - 02/434.81.00

Op ..................................................... om ...............................................

Dr. ............................................................................................................

• Kine Bobath in het Delta Ziekenhuis (1ste verdieping) 
02/434.81.00

Op ................................................... om .................................................
met Mevr. GUISLAIN Bénédicte

• Binnen +/- 3 maanden, in het Delta Ziekenhuis (1ste verdieping) 
02/434.81.00

Op ..................................................... om ...............................................
met Mevr. SCHLOGEL Camille / Mevr. BANDELLA Nicolette 
(consultaties kinderneurologie)

Op ..................................................... om ...............................................
met Mevr. GOFFART Anne, Mevr. DE BAST Brigitte of Mevr. WILLEMS 
Françoise (consultaties kinesitherapie)

Op ..................................................... om ...............................................
met Dr. GOUDER de BEAUREGARD Vanessa of Dr. CHRISTIAENS  
Florence (consultaties kinderneurologie)

• Het RIZIV legt ons strikte terugbetalingsvoorwaarden op. Dus 
moet het opgelegde protocol nauwgezet worden opgevolgd.

• Gelieve bij elke consultatie mutualiteitsklevers van het kind 
mee te brengen.

Desk :
  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................



OPGELET
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De volgende afspraken zijn voorzien omstreeks: 

Check-up A: Geplande afspraak

Check-up B: Ik neem contact op.

Check-up C: Ik neem contact op.

Check-up D: Ik neem contact op.

Indien de secretaresse jullie niet contacteert, aarzel niet om zelf 
te bellen want een vergetelheid is steeds mogelijk.



Edith Cavellstraat, 32 - 1180 Brussel  
      : 02 434 43 33

Medisch Centrum EDITH CAVELL 

Troonstraat, 100 - 1050 Brussel
      : 02 434 81 03

Medisch Centrum PARK LEOPOLD

Jules Graindorlaan, 66 - 1070 Brussel
      : 02 434 31 11 

Site  SINT-ANNA SINT-REMI 

Pangaertstraat, 37-47 - 1083 Brussel 
      : 02 434 21 11

BASILIEK Ziekenhuis

Rue Wayez, 35 - 1420 Braine-l’Alleud 
      : 02 434 91 11

Site BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

Penséesstraat, 1 - 5  - 1030 Brussel
      : 02 434 24 11

Medisch Centrum EUROPA - LAMBERMONT

Louizalaan, 235B - 1050 Brussel
      : 02 434 20 00

CityClinic CHIREC Louiza

Avenue Jean Monnet, 12  - 1400 Nivelles
      : 02 434 79 11

Medisch Centrum JEAN MONNET 

Triomflaan, 201 - 1160 Brussel
      : 02 434 81 11

Site DELTA

CHIREC
ZIEKENHUISGROEP


