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Je kind wordt of gaat geprikt worden om de bloedsuiker (glucose), te controleren. In deze folder lees
je onder andere waarom dit wordt gedaan en bij welke kinderen geprikt wordt.

Wat is glucose?
Glucose is een belangrijke brandstof in het lichaam. Het is een suiker (koolhydraat) dat energie levert
aan de organen zodat die hun werk kunnen doen. Vooral voor de hersenen is het belangrijk dat ze
genoeg glucose krijgen. Voor een pasgeboren kind is een glucosewaarde tussen 2.6 mmol (dit spreek
uit als millimol) en 7 mmol voldoende. Samengevat zijn de benodigde glucosewaarden afhankelijk van
de hoeveelheid tijd na de geboorte.

Waarom wordt er glucose geprikt?
De glucosewaarde wordt bepaald omdat het belangrijk is om te weten of je kind zelf voldoende
glucose aanmaakt. Tijdens de zwangerschap, in de baarmoeder, kreeg je kind voldoende glucose via
de moederkoek (placenta). Na de geboorte moet je kind zelf glucose halen uit de voeding die het
krijgt. Niet alle kinderen kunnen dat direct zelf en soms heeft een pasgeboren kind daardoor te weinig
glucose in het bloed.

Welke kinderen krijgen een glucosecontrole?
Sommige pasgeboren kinderen hebben door omstandigheden meer kans op te weinig glucose in het
bloed. Dit geldt voor:
 te vroeg geboren kinderen (kinderen geboren voor de 37 e week zwangerschap (prematuren);
 kinderen van moeders die suikerziekte (diabetes mellitus) hebben;
 kinderen van moeders die zwangerschapssuiker (diabetes gravidarum) hadden waarvoor zij insuline
hebben moeten spuiten. Insuline verlaagt namelijk de glucose in het bloed van de moeder waardoor

haar bloedsuiker normaal wordt. Een kind krijgt de insuline ook binnen, via de moederkoek
(placenta). Hierdoor kan een kind na de geboorte lagere bloedsuikers hebben.
 Ook het gewicht van een kind ten opzichte van de zwangerschapsduur is een risico waardoor
glucosecontrole nodig kan zijn. Sommige kinderen hebben namelijk een te hoog lichaamsgewicht
voor de duur van de zwangerschap (macrosomie). Andere kinderen hebben een te laag
lichaamsgewicht voor de duur van de zwangerschap (dysmaturiteit).
Als een van bovenstaande omstandigheden voor je kind geldt, kan de glucose in het bloed te laag zijn,
maar dit hoeft niet. Om hiervan zeker te zijn, wordt een aantal keer na de geboorte de bloedglucose
van je kind gecontroleerd.

Prikken na de geboorte
Direct na de bevalling wordt je kind gewogen. Voor het bepalen of je kind meer risico heeft op een te
laag glucosegehalte, wordt gekeken naar drie factoren:
 het geboortegewicht;
 de zwangerschapsduur;
 eventuele suikerziekte bij de moeder (aanwezig voor de zwangerschap of ontstaan tijdens de
zwangerschap). Als de kinderarts het nodig vindt, start het prikken voor de glucosecontrole.
Een verpleegkundige prikt je kind in de hiel. Met een klein beetje bloed bepaalt de verpleegkundige
de glucosewaarde. Dit wordt gedurende de eerste 24 uur (het 1e uur, 3 e uur, 6 e uur, 12 e uur en 24 e
uur) na de geboorte gedaan. Soms wil de kinderarts ook een controle van de bloedglucose 48 uur na
de geboorte.

Wat zijn de verschijnselen van een te lage glucose?
In de meeste gevallen zijn er geen uiterlijke kenmerken (symptomen) van lage bloedsuikers.
Soms zijn er de volgende symptomen:
 trillerigheid;
 bleekheid;
 lage temperatuur;
 overprikkelbaarheid;
 kreunen;
 weigeren van de voeding of slecht drinken;
 slap aanvoelen.
Soms heeft een kind een tekort aan glucose zonder dat daarvan iets te merken is. Bij een kind met een
verhoogd risico wordt om deze reden regelmatig de glucosewaarde gemeten.
Blijkt de glucosewaarde bij je kind te laag, dan wordt in overleg met de kinderarts gestart met
bijvoeding. Geef je borstvoeding, dan kan worden bij gevoed met flesvoeding. Als je borstvoeding
afkolft, kan de afgekolfde voeding als bijvoeding geven worden. Als je flesvoeding geeft, wordt de
hoeveelheid flesvoeding aangepast.

Blijft de glucosewaarde in het bloed, ondanks de bijvoeding te laag, dan wordt je kind opgenomen op
Het Moeder- en Kindcentrum. Je kind krijgt dan glucose, via een infuus, toegediend. Zo blijft het
glucosegehalte in het bloed op peil totdat je kind dit zelf kan.
Mocht je kind een sonde of infuus nodig hebben of een ingrijpende behandeling krijgen, krijgt hij/zij
vaak eerst sucrose. Dit is een suikeroplossing die dient om pijn en/of stress te verminderen. Het
toedienen hiervan (via de mond) heeft geen bijwerkingen. Bij kinderen die moedermelk krijgen, wordt
vaak een extra borstvoeding gegeven. Moedermelk heeft hetzelfde gewenst effect.
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