
STUDIEDAG FOD

ODISEE HOGESCHOOL

29 maart 2022 – Inge Tency

MHEALTH IN NEONATOLOGIE

ERVARINGEN VANUIT DE NEOPARENT-APPLICATIE TER

ONDERSTEUNING VAN OUDERS MET EEN BABY OP NEONATOLOGIE



OVERZICHT

▪ mHealth en neonatologie

▪ Achtergrond en context van de NeoParent-app

▪ Kenmerken van de NeoParent-app

▪ Pilootstudie NeoParent-app
▪ Resultaten kwantitatief luik

▪ Conclusie en toekomst

▪ Vragen



KORTE VOORSTELLING

• Vroedvrouw (1999)

• ASZ Wetteren en AZ Lokeren

• Master in gezondheidsvoorlichting en opvoeding (2002)

• Doctor in de medische wetenschappen (2013)

• Infectie en vroeggeboorte

• Vakgroep Uro-Gynaecologie UGent

• Odisee Hogeschool, Opleiding Vroedkunde (2012-heden)

• Sint-Niklaas, lector en onderzoeker

• Onderzoeksproject ‘NeoParent’ (www.neoparent.be) 

• Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (2016-heden)

• Vrijwillig postdoctoraal medewerker, Master Verpleeg- en Vroedkunde

http://www.neoparent.be/




DEFINITIE MHEALTH
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(WHO, 2011)



KENMERKEN MHEALTH

• ‘Mobiele’ interactie en dienstverlening tussen zorgverstrekker 
en zorgvrager

• Drie koppelingen
• Met een mobiele device/toestel

• Tussen zorgvrager en zorgverstrekker

• Met data

• Diverse toepassingen, maar TECHNOLOGIE is essentieel
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(Voka Health Community mobile Health, 2014)





Toename in aantal publicaties mHealth voor RMNCH 
(Reproductive, maternal, newborn and child health)

(Chen, 2018)



MHEALTH EN NEONATOLOGIE

• Beperkt aanbod van mobiele applicaties in app stores

• Screening van een 7-tal apps
• Connect2NICU, Neomate, MyPreemieApp, Il mio Neonato, My premature 

app, Peekaboo ICUPreemie

• Vnl. focus op ouders of zorgverleners, niet altijd beschikbaar in Android/IOS, 
vrij recent (2015-heden), gratis, vnl. UK/USA

• In België: Stap voor Stap (ZOL Genk)

• In Nederland: NeoZorg (Amsterdam UMC)

• Effectiviteit en impact van beschikbare apps zelden systematisch 
geëvalueerd



EHEALTH INTERVENTIES VOOR OUDERS OP NICU

• Systematische review (9 studies)

• Consistente trend dat eHealth interventies worden aanvaard en 
gebruikt door ouders

• Impact op neonatale uitkomst onduidelijk

• Grote heterogeniteit tussen de studies
• studiedesign, gebruikte eHealth interventie

• Lage tot zeer lage kwaliteit van de studies met zeer lage aantallen

• Nood aan grootschalige studies van hoge kwaliteit en 
gestandaardiseerde uitkomstmaten om effect (ouders, neonaat) van de 
eHealth interventie te onderzoeken

Dol, J., Delahunty-Pike, A., Anwar Siani, S., Campbell-Yeo, M., 2017



BELANG VAN DIGITALE INFORMATIE VOOR OUDERS

• Meerderheid Vlaamse zwangeren zoekt naar informatie over 
zwangerschap en geboorte op Internet (85.6%) en via apps (74.9%)

• Ouders met een baby op neonatologie: online informatie 
• over zwangerschap of prematuriteit (75.2%)

• tijdens de opname (68.6%)

• na ontslag (73.0%)

• 81% gebruikt smartphone NICU gerelateerde informatie op te zoeken

Lanssens, et al., 2020; Gabbert, Metze & Garten, 2013; Orr, Campbell-Yeo, Benoit, Hewitt, Stinson & McGrath, 2017



• Emotionele rollercoaster

• Informatie dringt niet altijd door

• Veel informatie en medisch vakjargon

• Diverse populatie op neonatologie

• Gepersonaliseerde informatie

• Internet als belangrijke informatiebron

• Interesse van ouders en neonatale 

afdelingen in eHealth

NEOPARENT-APP



Multidisciplinair CO-CREATIE proces

Gebaseerd op onderzoek

INTERACTIE tussen ouders en zorgverleners

USER CENTERED aanpak en design

Generieke webapplicatie

VERBINDT OUDERS MET HUN BABY EN ZORGVERLENERS VANOP AFSTAND

Multiple functionaliteiten



EEN BLIK OP DE NEOPARENT-APP

• Twee eindgebruikers met een verschillende gebruikersinterface en 
toegangsrechten
• Ouders

• FAQ + probleem rapporteren in de app

• Verpleegkundigen
• Gebruikershandleiding

• Derde partij (o.a. familie, vrienden) met minder functies en 
toegangsrechten (enkel dagboek)

• Bijkomend een beheerdersfunctie (administrator)
• Toevoegen verpleegkundigen, beheer woordenboek, info afdeling



DAGBOEK
=

centrale gedeelte van de app (HOME)

BEZOEK plannen en 

doorgeven aan de afdeling
(extra persoon, notitie)

WEBCAM (optioneel)

Door linken naar lokaal 
of bestaande 
webcamsystemen

MELDINGEN
van berichten, mijlpalen, 
reacties op 
dagboekposts, enz.

MENU brengt ouders naar een 

pagina met verschillende tegels

OUDERS



WIJZIG PATIËNT
om te switchen in geval 
van een meerling

WOORDENBOEKJE
Verklaring medische termen –
gepersonaliseerd – link naar 
brochures en filmpjes

EVOLUTIE
lengte en gewicht

MIJN MIJLPALEN
Chronologisch overzicht van alle 
bereikte mijlpalen

FOTOGALERIJ
MIJN VOORLOPIGE THUIS
Contactgegevens van de afdeling 
en overzicht verpleegkundigen

OUDERS

INSTELLINGEN
Aanpassingen beheer, meldingen, delen 
met derden, herinneringen, ondersteuning 
en privacy



PERSONEELSLEDEN
Aanmaak profielen 
verpleegkundigen + 
overzicht babyprofielen

WOORDENBOEKJE BEHEREN
Standaardaanbod voorzien + 
personaliseren/aanvullen mogelijk

PRAKTISCHE INFO BEHEREN
Aanvullen of wijzigingen 
contactgegevens afdeling

WEERGAVETAAL APP

SELECTEREN
Voorlopig enkel beschikbaar in 
Nederlands (NL-BE)

VERPLEEGKUNDIGEN



PILOOTSTUDIE: DOELSTELLING EN METHODOLOGIE

• DOEL: Gebruik en meerwaarde van NeoParent-app nagaan bij ouders 
en verpleegkundigen

• METHODOLOGIE: Pilootstudie november 2019 – juni 2020 in vier 
Vlaamse ziekenhuizen 
• Kwantitatieve data: Google Analytics + korte bevraging ouders (n=145) (pop-

up bericht) + bevraging verpleegkundigen (n=19)

• Kwalitatieve interviews ouders + verpleegkundigen



PILOOTSTUDIE: RESULTATEN

• Totaal aantal gebruikers
• 100 baby profielen
• 151 ouders
• 54 zorgverleners

• Interviews
• Ouders (n=20): 18 interviews (face-to-face/telefonisch/skype)

• 14 interviews: enkel moeder
• 2 interviews: enkel vader
• 2 interviews: beide ouders
• Gemiddelde gebruiksduur app: 33 dagen (min. 5 dagen, max. 131 dagen)

• Zorgverleners: 6 interviews (telefonisch)
• Online vragenlijst op basis van eerste analyses



37,7%

62,3%



GOOGLE ANALYTICS

• Voornamelijk gebruik overdag tussen 7-22u
• Piekmomenten tussen 8u-11u en 21u-22u

• App wordt langduriger gebruikt tijdens nachtdienst
• Piekmoment tussen 2u-4u

• Een baby toevoegen aan de app duurt gemiddeld 70s



GEBRUIK FUNCTIES

FUNCTIE PAGINAWEERGAVEN 
(UNIEK)

TIJD 

Dagboek Ouders: 28747 (8801)
VE: 5629 (1125)

53s
74s

Menu 7859 (2654) 18s

Bezoek 1480 (942) 25s

Fotogalerij 1132 (813) 35s

Instellingen 958 (532) 29s

Evolutie lengte en gewicht 785 (628) 29s

Mijn voorlopige thuis 682 (566) 45s



GEBRUIK FUNCTIES

FUNCTIE PAGINAWEERGAVEN 
(UNIEK)

TIJD

Woordenboek 596 (429) 55s

Mijlpalen galerij 466 (364) 7s

Toegang derden 188 (125) 1m26s

Webcam 128 (89) 23s



DAGBOEKFUNCTIE (‘HOME’)

• Totaal aantal berichten: 1194 met 1828 likes en 717 
reacties
• Ouders: 234

• Verpleegkundigen: 960 (waarvan 522 vragenlijsten)

• Zorgverleners spenderen ‘dubbel’ zoveel tijd aan het 
plaatsen van een bericht dan ouders 
• 1m53s versus 1m1s



FOTO EN MIJLPALEN GALERIJ

• 1255 foto’s opgeladen (via berichten/fotogalerij), 
waarvan 985 foto’s bij berichten
• Ouders: 192 foto’s

• Verpleegkundigen: 793 foto’s

• Ouders: 80 mijlpalen (68 vooraf gedefinieerd)

• Verpleegkundigen: 55 mijlpalen (36 vooraf gedefinieerd)



POP-UP BERICHT: KORTE BEVRAGING (N=145)

Vraag Score/10

Vormgeving 8

Gebruiksvriendelijkheid 7.6

Helemaal niet 

akkoord

Niet 

akkoord

Neutraal Akkoord Helemaal 

akkoord

De NeoParent-app betekent een steun voor mij 

tijdens de opname van mijn baby

12 (8,3) 10 (6,9) 14 (9,7) 27 (18,6) 82 (56,5)

De NeoParent-app is een hulp om mij te 

betrekken in de zorg voor mijn baby

3 (2,1) 12 (8,3) 48 (33,1) 35 (24,1) 47 (32,4)

95,2% van de ouders (n=138) zou de app aanbevelen aan andere ouders



CONCLUSIE EN TOEKOMST

• Innovatieve, co-creatieve aanpak binnen de neonatologie om ouders 
te ondersteunen

• NeoParent-app heeft een meerwaarde voor ouders bij opname van 
hun baby op neonatologie

• Relatief goed gebruik van de NeoParent-app, maar bepaalde functies 
worden beperkt gebruikt

• Aantrekkelijk, gepast en gebruiksvriendelijk design

• Generieke webapplicatie, met optie voor personaliseren van dienst-
info



CONCLUSIE EN TOEKOMST

• Nood aan continue gebruik van de app en volledige implementatie 
op de afdeling, inclusief afstemmen van verwachtingen met ouders

• Korte training van zorgpersoneel rond gebruik van de NeoParent-app 
is aanbevolen

• Nood aan financiële ondersteuning vanuit de overheid voor 
digitalisering op de neonatologie en het gebruik van multimediatools
• Korte termijn aanbeveling in het KCE rapport 350A ‘Ontwikkelingsgerichte 

zorg voor prematuur geboren baby’s en hun familie in neonatologie’



CONCLUSIE EN TOEKOMST

• Derde partij betrokken: Startup 

• Optimalisatie NeoParent-app op basis van pilootstudie

• Verdere uitrol en implementatie in Vlaanderen en Europa
• Opgestart in twee ziekenhuizen

• Verder onderzoek o.a. impact NeoParent-app



EEN NIEUWE UITDAGING…

ONTWIKKELING VAN EEN DIGITAAL

PLATFORM VOOR OUDERS VAN (EX-) 
PREMATUREN

(2021-2024)
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Contactgegevens

Inge Tency

Lector en onderzoeker Odisee Hogeschool

Hoofdonderzoeker ‘NeoParent’ onderzoeksproject

Hospitaalstraat 23

9100 Sint-Niklaas

T +32 (0) 3 288 32 02 (bureau)

T +32 (0) 3 776 43 48 (receptie)

M +32 (0) 474 98 84 27

inge.tency@odisee.be

www.neoparent.be


