
Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

  

Het Nazorgbureau  
 

Voor prematuur en dysmatuur geboren 

kinderen, of kinderen met een moeilijke start 
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Het Nazorgbureau is een samenwerkingsproject van: 

 Albert Schweitzer ziekenhuis  

 Careyn Jeugd en Gezin      

 MEE Drechtsteden 

 Rivas Zorggroep 

 

                             
 

                                     



 2 

Inleiding 
 

Kinderen die te vroeg (prematuur) en/of met een te licht gewicht 

(dysmatuur) worden geboren, blijven voor extra zorg langer 

opgenomen in het ziekenhuis. Dit geldt ook voor kinderen met een 

moeilijke start. Dat is ingrijpend, zowel voor uw kind als voor u als 

ouder. Zij moeten vaak een inhaalslag maken en hebben thuis ook 

extra zorg nodig. Het kan zijn dat de ontwikkeling hierdoor anders 

verloopt dan normaal.  

Bij het Nazorgbureau bieden verschillende hulpverleners op één 

plek specialistische hulp. De hulpverleners stemmen de zorg op 

elkaar af. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium 

problemen te herkennen en een behandelplan te maken.  

 

In deze folder leest u meer over het Nazorgbureau.  

 

Wij spreken in deze folder over uw kind als hij, maar hier kan ook zij 

gelezen worden.  

 

 

Het Nazorgbureau 
 

Uw kind kan op Nazorgbureau begeleidt worden als hij onder 

behandeling is bij een kinderarts van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis omdat hij: 

 geboren is bij een zwangerschapsduur minder dan 34 weken; 

 of een geboortegewicht heeft dat lager is dan voor de 

zwangerschapsduur verwacht werd; 

 of een slechte start heeft gehad bij de geboorte. 

 

De arts zorgt ervoor dat, nadat u het toestemmingsformulier heeft 

ondertekend, uw kind bij het Nazorgbureau wordt aangemeld.  



 3 

De mogelijkheden voor nazorg worden door de verpleegkundige met 

u besproken. Dit gebeurt als uw kind bijna naar huis mag.  

 

 

Wat zijn de voordelen?  
 

Bij het Nazorgbureau werken verschillende hulpverleners van het 

ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg samen. Dit zijn: een 

kinderarts- neonatoloog, jeugdarts, neonatologieverpleegkundige, 

kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, pre-logopedist en diëtiste.  

 

Alle hulpverleners hebben ervaring met kinderen van wie de start 

moeilijk is geweest. Na afloop van het spreekuur is er een 

nabespreking met alle betrokkenen van het Nazorgbureau. Alle 

kinderen die voor controle zijn geweest worden besproken. Zo wordt 

er één behandelplan voor u en uw kind gemaakt en krijgt u 

eenduidige adviezen.  

 

 

Wanneer is het spreekuur? 
 

Op locatie Zwijndrecht is er wekelijks een poliklinisch spreekuur. U 

en uw kind worden volgens schema opgeroepen voor een bezoek 

aan het Nazorgbureau. Er worden één of meerdere afspraken 

gepland op een ochtend. Voor iedere hulpverlener wordt een half 

uur ingepland. 

De begeleiding van het Nazorgbureau komt in de plaats van de zorg 

van het consultatiebureau. De zorg en de vaccinaties die normaal 

op het consultatiebureau gegeven worden krijgt u nu dus via het 

Nazorgbureau. U hoeft niet voor controles naar het 

consultatiebureau bij u in de buurt. U kunt wel van het 

consultatiebureau gebruik maken, bijvoorbeeld om te wegen tijdens 

het inloopspreekuur.  
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Ook als u eenvoudige, praktische vragen heeft, bijvoorbeeld over de 

voeding, kunt u hier terecht. Dit kan ook telefonisch. 

 

Wilt u als u naar het Nazorgbureau komt een omslagdoek voor uw 

kind meenemen die u na het wegen en meten om kunt doen. Ook 

de vaccinatiepapieren graag bij ieder bezoek meenemen. 

 

 

Een wachtlijst 
 

Als er een wachtlijst is bij het Nazorgbureau, gaat u met uw kind 

naar de kinderarts op de polikliniek Kindergeneeskunde. De 

vaccinaties worden dan door het consultatiebureau gegeven. 

 

U ontvangt per post een uitnodiging voor het Nazorgbureau zodra er 

plaats is voor uw kind. 

 

Als uw kind ziek is, hoest, koorts of een kinderziekte heeft, moet u 

eerst bellen met de polikliniek voordat u naar het Nazorgbureau 

komt. 

 

 

Begeleiding door de jeugdverpleeg-

kundige 
 

De verpleegkundige in het ziekenhuis draagt de zorg van uw kind 

over aan de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige staat 

in contact met het Nazorgbureau en komt bij u thuis. Het aantal 

huisbezoeken kan verschillen. 

De jeugdverpleegkundige beantwoordt praktische vragen over 

voeding, verzorging, opvoeding en geeft voorlichting over andere 

onderwerpen, bijvoorbeeld veiligheid. Dit gebeurt in afstemming met 

de hulpverleners van het Nazorgbureau. 
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Is het Nazorgbureau verplicht?  
 

U bent niet verplicht om naar het Nazorgbureau te gaan. U kunt ook 

naar het consultatiebureau gaan. Als u niet naar het Nazorgbureau 

gaat, vinden de controles bij andere hulpverleners plaats op de 

polikliniek.  

We raden u echter wel aan om gebruik te maken van het Nazorg-

bureau als uw kind hiervoor in aanmerking komt.  

 

Wat gebeurt er als ik niet verschijn op het Nazorgbureau? 

Als u niet op uw afspraak op het Nazorgbureau kunt komen, moet u 

dit op tijd melden. Een medewerker van het Nazorgbureau neemt 

contact met u op als u een aantal keren wegblijft zonder dit te 

melden. Uw kind wordt dan mogelijk uitgeschreven uit het Nazorg-

bureau en overgedragen aan het consultatiebureau.  

Dit is om te voorkomen dat ouders, die graag gebruik maken van het 

Nazorgbureau, op een wachtlijst komen te staan. 

 

 

Begeleiding van de Vereniging 

Ouders van Couveusekinderen 
 

Er is één terugkomavond per jaar voor ouders van kinderen die 

geboren zijn tussen de 25
e
 en 35

e
 week van de zwangerschap. 

Hiervoor krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd. 

De terugkomavond wordt als waardevol ervaren om de vaak 

intensieve periode in het ziekenhuis af te sluiten. 

 

Ouders kunnen zich ook aanmelden via de website van de VOC 

voor de jaarlijks georganiseerde oudergespreksgroep. Bij voldoende 

aanmeldingen worden de gespreksgroepen vaker georganiseerd 

door de VOC.  
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Wat gebeurt er als uw kind vier wordt? 
 

De jeugdarts van school neemt de begeleiding van het Nazorg-

bureau over als uw kind vier is. Nadat u toestemming heeft 

gegeven, wordt de jeugdarts geïnformeerd over hoe de ontwikkeling 

van uw kind is verlopen. Hierna volgt nog één bezoek aan het 

Nazorgbureau. Uw kind is dan ongeveer 4½ jaar oud. Bij dit bezoek 

spreekt u de kinderarts. Tijdens dit afsluitende bezoek bekijken we 

of in de toekomst controles op de polikliniek kindergeneeskunde nog 

wenselijk zijn. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan 

gerust aan de verpleegkundige die voor uw kind zorgt of bel naar de 

polikliniek Kindergeneeskunde.  

 

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de  

polikliniek Kindergeneeskunde, belt u voor alle locaties naar  

tel. (078) 652 33 70. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 

08.00 - 16.30 uur.  

 

Voor niet dringende vragen kunt u mailen naar het Nazorgbureau: 

hetnazorgbureau@asz.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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