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-Niet Invullen Voor Een Ander- 
Misschien wel de belangrijkste tip die we
jullie als 'familie van' kunnen geven. Ouders
met een te vroeg of ziek geboren kindje
vinden het fijn dat jullie aan ze denken en
misschien ook wat in praktische zin kunnen
betekenen... Maar, probeer niet in te vullen.
Wil je opwarmmaaltijden langsbrengen?
Prima, maar vraag even of en wanneer dat
dat het beste uitkomt. Het leven op een
NICU is erg onvoorspelbaar en kost veel
energie, ook voor jou als 'familie of vriend
van' is het niet prettig wanneer jouw goed
bedoelde actie niet op het juiste moment
komt. 

Ook na thuiskomst van het gezin; 'verras' de
ouders niet met ineens de mededeling dat
jij vanavond wel oppast en dat zij lekker
kunnen uit eten samen, want er is
gereserveerd. Hartstikke leuk natuurlijk;
maar het kan ook te vroeg komen voor het
gezin. Ze hebben net een lange
ziekenhuisperiode achter de rug en zijn blij
dat ze eindelijk thuis zijn met hun kindje.
Vaak komt ook in de eerste weken na
thuiskomst 'de man met de hamer langs'.
Dus, verrassen met een etentje en
oppassen> leuk, doen! Maar wel in overleg
met de ouders. Wees ook niet boos wanneer
zij er nog niet aan toe zijn. 

Lees of laat je uitleg geven over
vroeggeboorte, dysmaturiteit en een
eventuele andere aandoening. 
Voorbeeld: Met alle respect, een kindje dat
met 37 weken geboren is ‘is niet ook te
vroeg geboren’. We spreken van
vroeggeboorte bij een zwangerschap van
32 tot 36 weken en zelfs van extreme
vroeggeboorte na een zwangerschap van
24- 32 weken. We begrijpen dat iedere
geboorte en kraamtijd spannend is, een
nieuw leven is een geschenk maar altijd
spannend en nieuw... Toch is het niet met
elkaar te vergelijken. Probeer begrip voor
elkaar te hebben.

Soms zegt een luisterend oor en 'Ik weet
niet wat ik moet zeggen' veel meer dan
een half uur 'praten'. 
Laat ook ruimte voor pijn en  negatieve
emoties, bij de ouders maar ook bij jezelf.
Ga als vrienden of als ouders niet alles
bagatelliseren om het mooier te laten
lijken. Soms gaat het gewoon niet goed! 

 Smeer Nivea... 

Goedbedoeld...maar (meestal) niet helpend: 
Onderstaande opmerkingen of adviezen zijn altijd goedbedoeld maar komen
meestal niet zo over... 

Verwacht niet dat telefoontjes of berichten (direct)
beantwoord worden...  

'De dochter van de
zus van de
buurvrouw van mijn
collega is ook te
vroeg geboren... Die
moet je nu eens
zien!'

'Wel fijn dat je geen
gebroken nachten hebt
nu de kleine nog niet
thuis is... '

Do's & Dont's voor familie & vrienden
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www.kleinekanjers.nl  
www.couveuseouders.nl 
www.prematurendag.nl  

 Do's

 'Ik weet niet wat ik
moet zeggen'

Extra uitgelicht: 
Benoem nooit de TOP 10 Prematurendag

  Laat je informeren

'Ben je nog steeds aan
het kolven? Denk ook
eens aan jezelf...'

'Dat is makkelijk
bevallen, zo'n
kleintje... Nee dan
die van mij!'

'Het gaat nu toch
goed? '

'Zo, en nu
lekker genieten
samen! '

'Ze moeten ook
weerstand
opbouwen... '

'En, wanneer
gaat papa weer
werken?'

'Loopt hij nog
steeds niet?'

'Blijft ze zo klein?' 
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