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Inleiding 
Uw baby is opgenomen op de afdeling kindergeneeskunde / 
Neonatologie in Franciscus Gasthuis omdat uw baby geel ziet. 
In deze folder geven wij u informatie omtrent oorzaken en 
behandeling van geel zien. 
 

Waarom ziet uw baby geel? 
De meeste baby’s worden twee tot vijf dagen na geboorte geel. 
Dit komt doordat een bepaalde afbraakstof (bilirubine) uit het 
bloed in de huid terecht komt. Dit is normaal, echter de mate 

waarin verschilt. Soms kan de hoeveelheid bilirubine in het 
bloed zo hoog worden dat er beschadiging van de hersenen kan 
optreden. Daarom worden baby’s in de eerste dagen goed 
gecontroleerd of ze niet te geel zien. Als uw baby te geel ziet, 
wordt het opgenomen voor behandeling.  
Bij alle kinderen wordt een deel van het bloed na de geboorte 
afgebroken. Bij de afbraak van het bloed komt het 
afbraakproduct bilirubine vrij. Het bilirubine moet door de lever 
worden opgeruimd. De lever van uw baby moet nog op gang 
komen, omdat uw baby immers pas is geboren. Hierdoor wordt 
het bilirubine in de huid opgeslagen, waardoor uw kind een gele 
kleur krijgt. Dit probleem duurt meestal een paar dagen. Als de 

waarde van de bilirubine veel te hoog is, kan dit nadelige 
effecten hebben op onder andere de hersenen. Gelukkig komen 
deze extreme gevallen in Nederland niet veel meer voor. 
Tevens kan het zijn dat uw baby slechter gaat drinken of zelfs 
in zeer ernstige gevallen suffer wordt. 
 
Bij het merendeel van de kinderen is er dus sprake van het op 
gang komen van de lever. Soms is er echter een ander 
probleem. Zo kan uw kind te veel zijn afgevallen, waardoor het 
minder plast en de bilirubine niet kan uitplassen. Een andere 
oorzaak is dat de bloedgroep van moeder en kind verschillen, 

waardoor deze met elkaar reageren. Hierdoor komen bepaalde 
antistoffen van de moeder nog in het bloed van de baby voor 
en die zorgen ervoor dat het bloed van de baby sneller 
afbreekt. Uw baby wordt daardoor extra of langer geel en/of 
heeft een intensievere behandeling nodig. Ook hiervoor geldt 
dat het een tijdelijk probleem is. 



 

Behandeling 
Als eerste wordt gecontroleerd of het bilirubine gehalte te hoog 
is en wat de mogelijke oorzaak hiervan is. De behandeling 
bestaat uit fototherapie. Hierbij ligt uw baby op een lichtmatras 
en/of onder blauwe lichtlampen die ervoor zorgen dat de gele 
kleurstof wordt afgebroken en weer het lichaam verlaat via de 
urine en ontlasting. Soms is het nodig om een infuus in te 
brengen. Hierdoor kunnen wij uw baby extra vocht geven om 
de bilirubineconcentratie in het bloed te verdunnen en te 
zorgen dat uw baby extra plast. Diarree en soms een rode 
verkleuring van de huid kunnen bijwerkingen van de lamp zijn. 

Dit komt niet vaak voor.  
 
Fototherapie is niet pijnlijk. Uw baby ligt bloot met een brilletje 
ter bescherming van de ogen in verband met het felle licht. 
Hierdoor kan uw kind soms iets onrustig worden. Bij 
fototherapie kunt u gewoon bij uw baby blijven. U kunt uw 
baby gewoon verzorgen en voeden, alleen mag uw baby niet te 
lang onder de lamp vandaan. Deze tijd is afhankelijk van de 
hoogte van de bilirubinewaarde.  
 
In zeldzame gevallen daalt het bilirubine gehalte niet of 

onvoldoende onder de fototherapie. Dit komt meestal omdat er 
teveel bloed afgebroken wordt waarbij er bilirubine vrij komt. 
Dit kan komen doordat de bloedgroepen van de moeder en het 
kind verschillend zijn. Er is anders een wisseltransfusie 
noodzakelijk om eventuele hersenschade te voorkomen. Het 
bloed van de baby wordt hierbij vervangen door donorbloed. Dit 
duurt meestal twee tot drie uur. Na de wisseltransfusie ligt de 
baby weer onder de lamp om te voorkomen dat het bilirubine 
gehalte weer opnieuw te hoog wordt. In sommige gevallen kan 
er ook mediactie worden gegeven.  
 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de snelheid 
waarmee het bilirubinegehalte daalt. Nadat de fototherapie is 
gestaakt, volgt er nog een bloedcontrole om te zien of de 
bilirubine niet weer gaat stijgen. Als dit niet het geval is, mag 
uw baby met u mee naar huis. 
 



 

Vragen 
Als u nog vragen heeft over het ziektebeeld van uw kind, dan 
horen wij dat uiteraard graag van u, zodat wij uw vragen 
kunnen beantwoorden. 
 
De polikliniek Kindergeneeskunde is iedere werkdag geopend 
van 8.00 tot 17.00 uur. U vindt de polikliniek 
Kindergeneeskunde bij balie 380, op de derde verdieping in 
Franciscus Gasthuis. 
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