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Wereldwijd wordt 1 baby op 10 
         te  vroeg geboren 

 Engagementsverklaring

Prematuur ouderschap vraagt uw steun
Beleidsvoerders 
Ondersteuning voor het premature ouderschap

• Preventie
 De samenleving sensibiliseren wat betreft risicofactoren voor vroeggeboorte  
 en de impact op het kind en het gezin. Het zo vroeg mogelijk begeleiden en   
 informeren van alle zwangere vrouwen om risicozwangerschappen tijdig te  
 ontdekken en te begeleiden. 

• De uitbreiding van de registratie
 Een goede nationale registratie van alle couveusekinderen, zowel onder als   
 boven de 32 weken om de concrete situatie in België in kaart te brengen. 

• Psychologische begeleiding op de diensten en ondersteuning na ontslag
 Vroeggeboorte heeft emotioneel een traumatische impact op het kind én het   
 gezin waardoor professionele en gespecialiseerde begeleiding noodzakelijk is. 

• Het realiseren van de beloofde follow-up & financiële hulp ter ondersteuning  
 van de ontwikkeling van kinderen
 Ouders hebben nood aan informatie over de ontwikkeling van hun kind,   
 zowel op jonge leeftijd als op schoolleeftijd. De ontwikkeling van vroeg- 
 geboren kinderen loopt vaak stroef waardoor bijkomende opvolging nood- 
 zakelijk is. Hulpverlening moet kunnen ingezet worden indien nodig  
 (bv. logopedie, kinesitherapie).  
 Bij het uitblijven van een uitgesproken diagnose is er geen ondersteuning   
 voor deze gezinnen. 

Diensten
Laat ouders ouders zijn

• Recht op 24u/24u bezoek door de ouders en mogelijkheid om broertjes en   
 zusjes hierbij te betrekken
 Kind en ouder hebben elkaar nodig voor het creëren van een hechte band,   
 noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.  
 Broertjes en zusjes dienen zo veel mogelijk betrokken te worden in dit   
 bijzonder gezinsgebeuren.

• Continuiteit in de rechten van de ouders in verband met zorg, kangoeroeën   
 en borstvoedingsbegeleiding ook bij de overgang van de NICU naar de N*
 Ouders hebben nood aan een rode draad in de zorg voor hun kind om hun   
 vertrouwen in het ouderschap te kunnen opbouwen.

• Aandacht voor de intimiteit van het gezin zowel in de zorg voor het kind als in  
 contactmomenten 
 Het contact tussen ouder en kind is een intiem gegeven en kan pas ten volle  
 gerealiseerd worden wanneer er  voldoende privacy is. 
 Communicatie tussen de ouders onderling en met het professionele team    
 vraagt voldoende discretie.

• Recht op info en ondersteuning tijdens opname en na ontslag
 Regelmatig en duidelijk overleg met de ouders over de toestand,  
 behandeling en de evolutie van het kind is noodzakelijk. Zo kunnen zij als   
 volwaardige partners betrokken worden in de zorg voor hun kind.

Unie Vlaamse  
Vroedvrouwen

Vlaamse Vereniging voor
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M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

03. VL_O_V_V_VLAK_P533.pdf   23-01-2009   11:36:47

vlaamse organisatie
van vroedvrouwen

Steunen deze engagementsverklaring.  Deze engagementsverklaring werd mede mogelijk gemaakt door de steun van Abbott.

• BVN-GBN 

 Belgische Vereniging voor Neonatologie - Groupement Belge de Néonatologie 

• Werkgroep intensieve neonatale zorg Vlaanderen

 Wij steunen als dienst deze engagementsverklaring.  Wij steunen als VVOC deze engagementsverklaring.
  

Prematuur ouderschap vraagt uw steun
Volgende organisaties en verenigingen steunen de Engagementsverklaring

• BVN-GBN, Belgische Vereniging voor Neonatologie - Groupement Belge de Néonatologie

• Werkgroep intensieve neonatale zorg Vlaanderen

• Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie vzw

• Belgian Midwives Association (BMA) 

• Vlaamse organisatie van vroedvrouwen

• Unie Vlaamse Vroedvrouwen

• Kind en Gezin

• Gezinsbond

• Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding

• Vzw Handicap & ambulante begeleiding

• Kookos: Kortdurende Ondersteuning aan Ouders van een Kind met een Ongewone Start

• EFCNI: European Foundation for the Care of the Newborn Infants

• COS Brussel

• COS Antwerpen

Unie Vlaamse  
Vroedvrouwen

Vlaamse Vereniging voor
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vlaamse organisatie
van vroedvrouwen

 
 
    
   
          
  is in 2007 opgestart binnen de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding. 
 Deze dienst, gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, biedt ondersteuning aan 
         gezinnen met een persoon met een handicap of met een risico op problemen in de 
         ontwikkeling.  
         Prematuriteit, complicaties rondom de geboorte,... zijn als risico een voldoende  
         motivatie om van onze dienstverlening gebruik te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding 
 
  

        Sterrenveld 27 
                                                1970 Wezembeek-Oppem 
                                                                  02/420 22 44 
                                        kookos@handicap-ambulant.be 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                          
  
  

Brabantse Dienst
voor Thuisbegeleiding

vzw Handicap en
Ambulante begeleiding

COS Brussel  
vzw Gouverneur Kinsbergen

Ontwikkelingsstoornissen
Centrum voor 


