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1. Inleiding

Graag duiden wij je op het belang van goede informatie over observatie, 
stimulatie en babyreanimatie. Wij raden je dan ook ten zeerste aan deze 
folder grondig door te nemen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan 
niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de 
dienst neonatologie (zie contactgegevens verder in deze folder).

2. Observatie

Bij een alarm is het vooral belangrijk om kalm te blijven. Probeer de monitor 
als een extra veiligheid te bekijken. Controleer bij een alarm ook steeds je 
kindje. De volgende punten waar je dan op moet letten zijn:

• huidskleur (mooi roze, blauw, bleek ...)
• toestand (wakker, slapen, tijdens voeding, spelen ...)
• ademhaling merkbaar: zie je de borstkas bewegen. Zo niet, moet je even 

goed voelen met je hand op de borstkas. Sommige baby’s ademen zo 
oppervlakkig of vlug dat je dit alleen door te voelen kan vaststellen.

Bij deze observatie is het beter om je kindje niet te wekken om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen. Wanneer het kindje zichzelf niet herpakt, moet je 
nadien toch een stimulatie gaan geven.

3. Stimulatie

We maken hierbij een onderscheid tussen een eenvoudige stimulatie en een 
stevige stimulatie. Logisch is om te starten met een zachte stimulatie:

• wrijven over buik, gezicht, handpalm, voetzool;
• zachtjes blazen in het gezichtje;
• proberen wakker te maken, neem je kindje uit bed.

Om dan indien nodig over te gaan tot een stevigere stimulatie:
• pijnprikkel geven door in oorlel of vingernagel te knijpen;
• stevig wrijven.
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Wanneer je enkel een eenvoudige stimulatie moet toedienen, hoef je je geen 
zorgen te maken, dat komt vaak voor. Daarvoor hoef je ons niet onmiddellijk 
te verwittigen. Indien je erg ongerust bent, kan je je kinderarts raadplegen of 
ons contacteren. 

Raadpleeg steeds je kinderarts bij een stevigere stimulatie! 
Als je baby op geen enkele prikkel reageert en er bleek en/of blauw en 
levenloos uitziet, moet er worden gestart met reanimatie.

4. Babyreanimatie

Als je baby op geen enkele prikkel reageert en er bleek en/of blauw en 
levenloos uitziet, moet er worden gestart met reanimatie (CPR: cardio – 
pulmonaire reanimatie of BLS: basic life support). Dat is de eerste fase in de 
dringende behandeling die:

• een hart- en ademhalingsstilstand voorkomt;
• uitwendig de ademhaling en/of hartslag op gang houdt bij een 

ademhaling- en/of hartstilstand totdat de hulpdiensten toekomen.

Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat de hersenen, het hart en andere 
vitale organen zuurstof krijgen tot er gespecialiseerde hulp ter plaatse komt.
Volgende punten zijn ontzettend belangrijk:

• basiskennis van CPR (reanimatie);
• het starten van CPR (reanimatie) binnen de drie à vier minuten;
• snel gespecialiseerde hulp inschakelen.

Een baby is kleiner dan een volwassene/groter kind, daarom is het 
belangrijk om de reanimatie aan te passen aan de baby. Wanneer je de baby 
beademt, blaas niet te hard. De longen van je kindje zijn immers heel klein. 
De frequentie om hartmassage te geven, is ook veel sneller dan bij een 
volwassene.

Veel ouders maken zich ongerust dat ze hun baby pijn doen tijdens de 
reanimatie. Maak je geen zorgen over eventuele pijn. Het is nu vooral 
belangrijk dat je baby de eerste, noodzakelijke zorgen krijgt.
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Je baby is bewusteloos 
• Stimuleer zoals eerder uitgelegd.
• Leg de baby op zijn rug.

1. Controleer de ademhaling
• Kijk en/of voel of de borstkas op en neer gaat.
• Houdt het hoofdje met het gezicht recht naar boven door je hand op het 

voorhoofd te leggen en houdt het zo stil mogelijk. Kantel het hoofdje 
niet.

• Plaats tegelijkertijd een vingertop onder de punt van de kin en til deze op. 
Een rolletje onder de schouder aanbrengen (bijvoorbeeld een opgerolde 
doek), kan helpen.

• Luister en voel met je wang of er lucht uit mond en/of keel komt.
• Kijk of er niets vastzit in het mondje of verder in de keel.
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2. Vreemd voorwerp
Het kan voorvallen dat je baby iets in de mond heeft gestoken waardoor hij/
zij zich verslikt en niet meer in staat is om te hoesten of huilen. Dan moet 
je het vreemd voorwerp (speelgoed en/of onderdelen, druiven, nootjes, 
knikkers ...) verwijderen. De methode zoals getoond op onderstaande 
afbeelding kan je toepassen tot je baby één jaar is.

Hoe ga je te werk?
• Open de mond van je kindje, kijk kort en verwijder zichtbare voorwerpen. 

Veeg niet blind met je vinger in de mond van het kind. Zo kan je het 
voorwerp dieper duwen.

• Zet je neer op een stoel en leg je baby op zijn/haar buik op je voorarm. 
Ondersteun met je duim en wijsvinger het hoofdje. Zorg ervoor dat het 
hoofdje lager komt te liggen dan de rest van het lichaam van je baby. 
Sla stevig met je handpalm tussen de schouderbladen om het vreemd 
voorwerp los te krijgen.

• Open de mond van je kindje, kijk kort en verwijder zichtbare voorwerpen. 
Veeg niet blind met je vinger in de mond van het kind.

• Is de luchtweg niet vrij, sla terug stevig met je handpalm tussen de 
schouderbladen. Herhaal deze handeling maximum vijf keer. Probeer 
bij voorkeur per slag het voorwerp los te maken en geen vijf slagen vlak 
achter elkaar te geven. 

Verwittig het noodnummer 112 als je het vreemd voorwerp niet loskrijgt.
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3. Geen ademhaling en geen vreemd voorwerp?
• ROEP HULP: laat eventueel een persoon in je buurt de hulpdiensten 

verwittigen. Wanneer je alleen bent, bel je na de vijf eerste beademingen 
te geven (zie verder) de hulpdiensten. Neem je baby mee naar de 
telefoon. 

Vertel aan de hulpdiensten dat het om een baby gaat die niet meer ademt. 
Geef ook je naam/straatnaam/huisnummer en gemeente door.

• Houdt het hoofdje met het gezicht recht naar boven door je hand op het 
voorhoofd te leggen en houdt het zo stil mogelijk. Kantel het hoofdje 
niet.

• Plaats tegelijkertijd een vingertop onder de punt van de kin en til deze op. 
Een rolletje onder de schouder aanbrengen (bijvoorbeeld een opgerolde 
doek), kan helpen.

• Zet je mond over mond én neus van je baby.

• Start met vijf beademingen. Blaas bij elke beademing niet te hard, zorg 
er wel voor dat de borstkas goed op en neer gaat. Laat voldoende tijd 
tussen de beademing, zodat de longen volledig terug kunnen plat gaan 
en klaar zijn voor de volgende beademing. (éénmaal beademen per drie 
seconden en haal dan je mond van het gezichtje)
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• Indien je de borstkas niet op en neer ziet gaan, controleer dan de positie 
van het hoofdje van je baby. Herhaal de ‘mislukte’ beademing niet, maar 
doe gewoon verder. Het is belangrijk dat je zelf tussenin ook ademt.

• Bij reactie van je baby (bewegen, ogen openen, proesten ...) ga je door 
met beademen tot je kindje effectief begint te ademen.

• Wanneer je kind ademt doch bewusteloos is, leg hem/haar dan op de 
zijde. Controleer elke minuut de ademhaling tot de hulpdiensten zijn 
aangekomen.

4. Controleer de circulatie (= hartslag)
• Leg je vlakke hand op de borstkas van je kindje.
• Voel je een hartslag, blijf dan beademen. Wacht tussen elke beademing 

ongeveer vijf tellen en controleer de pols regelmatig. Als je kind ademt, 
maar toch bewusteloos is, leg ze dan in stabiele zijligging. Controleer elke 
minuut de ademhaling

• Voel je geen hartslag? Start hartmassage in combinatie met de 
beademingen 

5. Hartmassage geven
• Leg de baby op de rug op een harde ondergrond.
• Houdt het hoofdje met het gezicht recht naar boven door je hand op het 

voorhoofd te leggen en houdt het hoofdje zo stil mogelijk. Kantel het 
hoofd niet.

• Zoek de denkbeeldige lijn tussen de twee tepels en zet je wijs – en 
middelvinger onder deze lijn op het borstbeen.
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• Druk ongeveer 1/3e van de borstkas loodrecht in (ongeveer 4 cm) bij elke 
hartmassage. Het ritme om te masseren is 100 tot 120 x per minuut (snel 
dus!). Laat je vingers altijd staan en masseer soepel. Het indrukken en 
ontspannen moet even lang duren. Belangrijk is dat je de borstkas ook 
volledig terug naar boven laat komen.

Combineer de hartmassage met beademingen. Vanaf nu gaat het 
reanimeren met een verhouding van vijftien hartmassages gevolgd door 
twee beademingen. Masseer soepel.

Blijf reanimeren tot de hulpdiensten er zijn!

5. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze 
dan gerust! Je kan de dienst neonatologie contacteren op het  
nummer 03 380 22 72.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azsintjozef-malle.be.  
Je vindt er o.a. meer praktische informatie terug. Ook voor financiële 
informatie kan je hier terecht.

Deze informatie is overgenomen uit de brochure “Thuismonitoring van de ademhaling 
en het hartritme van uw kind – Handleiding – VG 2100”. Deze handleiding is 
samengesteld door het slaapteam kinderartsen van het UZA.
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BASISREANIMATIE KINDEREN
ZUIGELING - 1 JAAR

Verzeker veiligheid

Controleer bewustzijn

Als bewusteloos, roep hulp

Open ademweg
• kantel hoofd

• til kin op

Controleer ademhaling
• kijk/luister/voel

• maximaal 10 seconden

HET KIND ADEMT
• stabiele zijligging

• blijf ademhaling controleren
• bel 112

HET KIND ADEMT NIET
Geef 5 beademingen

HET KIND REAGEERT NIET
Start reanimatie

geef 15 hartmassages
en 2 beademingen

Herhaal dit
• tot het kind reageert 

of 
• tot de komst van de hulpdiensten

ALLEEN?
na 1 minuut 112 bellen

Deze richtlijnen zijn conform 
de ‘European Rescuscitation Council’.

KIND 1 JAAR TOT PUBERTEIT
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