Als uw kind veel huilt
Opname in CWZ

Een baby die veel huilt is erg ingrijpend voor ouders en voor het gezin. Vaak heeft u al hulp
gevraagd bij het consultatiebureau of bij uw huisarts. Soms blijft het huilgedrag aanwezig
en wordt het moeilijk om thuis de zorg voor uw kind vol te houden. Dan kan uw kind
opgenomen worden op de kinderafdeling (A24) van CWZ.
Samen met u werken we aan het dag- en nachtritme waardoor het huilen zal afnemen.
De pedagogisch medewerker en verpleegkundige kijken graag samen met u naar het gedrag
van uw kind waar u zich zorgen over maakt.
We kijken een aantal keren met u mee:
 tijdens de voeding;
 tijdens een contactmoment dat u heeft met uw kind;
 als uw kind in de box ligt;
 naar de lichaamstaal van uw kind (bijvoorbeeld welke moeheidssignalen laat uw kind zien).
Daarnaast kijken we samen met u naar hoe uw kind reageert als:
 u uw kind in bed legt;
 uw kind troost nodig heeft;
 uw kind overstuur is.

Ritme
Samen met u kijken we naar wat uw kind nodig heeft om in een prettig dag- en nachtritme te
komen. Uitgangspunten hierbij zijn:
 Rust tijdens de voeding.
 Gevolgd door een contactmoment.
 Na het contactmoment gaat uw kind naar bed of nog even in de box totdat uw kind de
eerste moeheidssignalen laat zien.

Zelfstandig kunnen inslapen
Wij proberen uw kind er aan te laten wennen om zelfstandig in slaap te vallen. Om dit te
bereiken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 Uw kind heeft goed gedronken.
 Uw kind voelt zich comfortabel.
 Er is een contactmoment met de ouders geweest.
 Misschien heeft uw kind nog even in de box gespeeld.
Als uw kind vervolgens laat merken dat het moe aan het worden is, zou het moeten lukken
om zelfstandig te kunnen inslapen. Als uw kind wordt opgenomen, zal het in het begin
waarschijnlijk nog nodig zijn om uw kind te helpen om zich aan de slaap over te geven.
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Algemeen
 Medisch onderzoek is niet de reden van opname in CWZ.
 Standaard observaties ten aanzien van voeding, ontlasting en urine.
 Opnameduur is maximaal 5 dagen: van maandag tot vrijdag. Daarna neemt het
consultatiebureau de begeleiding (weer) over.
 Vanaf het begin van de opname wordt alles wat u al geprobeerd heeft (bijvoorbeeld
voeding, medicijnen, inbakeren etc.) gestopt als dat tot op heden niet het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6523 SZ Nijmegen
Kinderafdeling (A24)
Telefoon (024) 365 79 50
Polikliniek kindergeneeskunde (B68)
Telefoon (024) 365 82 20 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar)
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Website: www.kindergeneeskunde.cwz.nl

