
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het verhaal van  
 
 
Voor ons eindigde een lange weg ziekenhuisopname na 4 maanden.  
Onze dochter Féline werd geboren met een aandoening waar wij op  
16w echo reeds weet van kregen. Wij werden opgevolgd te UZ Leuven.   
Dit gaf ons wel een soort “rust”.  Ons kindje werd er tot op de voet ‘ontleed’  
door een heel team dat ervaring had met deze aandoening.  
Tot de geboorte hebben wij daar al onze vragen kunnen stellen. 
Na de geboorte werden wij er ook enorm goed opgevangen door het hele team op de NICU. Die mensen zijn wij 
nog steeds enorm dankbaar. Hetgeen waar wij het vooral moeilijk mee hadden, was de tegenstrijdigheid van 
diagnose tussen de artsen en de verpleging. Momentopnames zijn helemaal niet hetzelfde dan dat de verpleging 
er ettelijke uren bij aanwezig zijn. Dat gaf ons vaak wat stress.  
Wij gingen van de NICU nog eerst een tijdje naar de pediatrie en van de pediatrie kwamen we thuis met een 
dochter met sondevoeding. Er werd ons gezegd dat de plakkers van de neussonde om de twee weken op 
consultatie wel vervangen konden worden. Wij merkten al snel op dat de plakkers zolang niet ter plaatse bleven.  
 
We zijn dan zelf op zoek gegaan naar thuisverpleging. Dat was een hele moeilijke opgave. Wij vonden niemand 
in de buurt die vertrouwd was met zorgenkindjes.  Wij zijn dan via een ander kindje terecht gekomen bij een 
thuisverpleegkundige die toevallig ook op de NICU werkt. Wij woonden eigenlijk niet in haar regio maar omdat 
we niemand anders vonden is ze ons toch komen helpen zodat we meer vertrouwd worden met de 
sondevoeding, de plakkers zelf leren vernieuwen en kregen nog vele andere tips. Ongelofelijk hoeveel rust en 
zelfvertrouwen je hier als ouders van kan krijgen. Want het is echt wel een must om hulp van verpleging te 
kunnen krijgen na thuiskomst met een zorgenkindje.  
Tot op heden ondersteunt onze thuisverpleegkundige ons nog steeds. Het geeft ons echt een veilig 
gevoel om te kunnen rekenen op iemand die al jaren ervaring heeft in de kinderverpleegkunde.  
Een koppel dat wij leren kennen hebben op de NICU zaten in hetzelfde schuitje. Zij hadden bij thuiskomst wel 
direct een thuisverpleegkundige gevonden maar zonder enige ervaring bij kinderen en ook geen ervaring met 
het vervangen van een neussonde. Geloof me, je wil na die helse maanden in het ziekenhuis eindelijk terug een 
beetje rust en routine krijgen.  Een thuisverpleegkundige zonder ervaring gaat je dan net nog meer stress 
bezorgen en dan komt het helemaal niet goed.  
Wij hebben onze contactgegevens van de thuisverpleegkundige doorgegeven. Het koppel was enorm opgelucht 
dat ook zij hen wilde komen helpen voor hun dochtertje.  
Féline is wel nog een paar keer opgenomen in het ziekenhuis. Je kind telkens weer uit handen moeten 
geven en zorgen delen met het ziekenhuispersoneel, ook al weet je dat ze daar op dat moment wel in 
goede handen is. Het bezorgt je telkens de nodige stress. 
 
Féline moest na de neusmaagsonde een button laten plaatsen rechtstreeks in haar maag. Alles was goed 
verlopen. Maar opnieuw kregen wij tegenstrijdige info vlak voor we naar huis mochten. Vooral bij de verzorging 
van de sonde en de huid rond de sonde, je krijgt ook geen materiaal mee naar huis. Volgende dag was de sonde 
al verstopt, mijn gevoel zei dat er iets niet oké was. Opnieuw naar het ziekenhuis, sonde terug oké. De volgende 
dag weer verstopt, uiteindelijk heeft een verpleegkundige op de kinderafdeling gezien wat er mis was terwijl 
diegene die Féline mee geopereerd had het niet had gezien.  
In het ziekenhuis ondervinden we persoonlijk dat sommige artsen de kinderen veel te weinig zien en dat de 
verpleegkundigen de kinderen veel beter kennen maar te weinig betrokken worden. Hetgeen wij ontzettend 
jammer vinden is dat er geen standaardprocedure op papier staat voor ieder gezin dat met zijn/haar kind naar 
huis gaat. Wat eventueel onze rechten, opties, … zijn.  Dit zonder materiaal, noch contactgegevens van eventueel 
een kinderverpleegkundige waar je beroep op kan doen, word je zomaar naar huis gestuurd.  Als ouder denk je 
op dat moment niet aan al deze zaken.  
 
Wij zijn ontzettend blij met de grote hulp, aanwezigheid en steun van onze kinderthuisverpleegkundige! 
Wij vinden dat iedereen het recht heeft op ondersteuning van iemand met expertise. 
  
Groetjes 
Lynn, Tom en Féline xxx  
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