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Geelzucht (icterus)

Bij bijna tachtig procent van alle eerstgeborenen heeft de huid tussen de
derde en de vijfde dag na de geboorte een gelige kleur. De gelige
verkleuring wordt icterus of geelzucht genoemd en verdwijnt meestal na
één tot twee weken vanzelf weer. In sommige gevallen duurt het langer.
Icterus komt bij zestig procent van de op tijd geboren kinderen voor en bij tachtig procent van
de te vroeg geborenen. Bij te vroeg geborenen vormt geelzucht vaak een groter probleem
dan bij een voldragen pasgeborene. Bij te vroeg geborenen zijn de organen vaak nog onrijp
waardoor er sneller geelzucht optreedt.

Hoe komt het dat uw baby geel gaat zien?
De gele verkleuring wordt veroorzaakt door een galkleurstof, bilirubine, die zich in het
lichaam ophoopt. Deze bilirubine verlaat het lichaam normaal gesproken via de gal en hierbij
speelt de lever een belangrijke rol.
Als uw baby net geboren is, komt het voor dat de lever nog niet optimaal functioneert,
waardoor niet alle bilirubine uit het bloed verwerkt kan worden. Deze stapelt zich dan op,
waardoor de stof onder de huid gaat zitten en die gele kleur ontstaat.
Ook kan het zijn dat uw baby voor de geboorte veel meer rode bloedcellen heeft dan na de
geboorte. Dit 'teveel' wordt snel afgebroken, waardoor er in één keer een grote hoeveelheid
aan bilirubine ontstaat, die de lever niet snel genoeg kan uitscheiden.

Wat zijn de kenmerken van geelzucht?
De hieronder genoemde kenmerken hoeven niet allemaal voor te komen bij uw baby:
 Sufheid
 Veel slapen
 Spierslapte
 Slecht drinken
 Geel oogwit
 Geel zien op of rond de neus
 Gele huid
 Donker gekleurde urine en kleurloze ontlasting

Diagnose en behandeling
Op de afdeling Neonatologie kan de diagnose worden gesteld. Via een hielprik wordt een
beetje bloed afgenomen en de waarde van bilirubine in het bloed gemeten. Als de waarde te
hoog is, kan de kinderarts een behandeling voorstellen.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk
op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West
T
020 510 88 90 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Route 32

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden
Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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