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Wij steunen als dienst deze engagementsverklaring.
Brabantse Dienst
voor Thuisbegeleiding

COS Brussel

Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding
vzw Handicap en
Ambulante begeleiding

Wij steunen als VVOC deze engagementsverklaring.

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

Centrum voor

Ontwikkelingsstoornissen
vzw Gouverneur Kinsbergen

Steunen deze engagementsverklaring. Deze engagementsverklaring werd mede mogelijk gemaakt door de steun van Abbott.
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• BVN-GBN
Belgische Vereniging voor Neonatologie - Groupement Belge de Néonatologie
• Werkgroep intensieve neonatale zorg Vlaanderen
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Wereldwijd wordt 1 baby op 10
te vroeg geboren

