
Welkom!

Beste collega,

Hartelijk dank voor het invullen van deze online vragenlijst betreffende de
activiteiten in uw dienst gedurende de periode van 1 januari 2019 tot 31 december
2019.

De resultaten van deze enquête stellen ons in staat om enerzijds het project
ontwikkelingsgerichte zorg in Belgische eenheden te evalueren en anderzijds om u
in de toekomst met onze coördinatiecel op de beste manier te ondersteunen met
de implementatie van ontwikkelingsgerichte zorg.

Wij ontvingen deze vragenlijst graag ingevuld terug voor 31 maart 2020.
Bij onduidelijkheden kan u steeds terecht bij ons.

Vriendelijke groet,
de coördinatrices

Kelly Janssens en Laurence Grevesse
kelly.janssens@health.fgov.be
laurence.grevesse@health.fgov.be



Enkele tips bij het invullen van deze vragenlijst
Het merendeel van de vragen in deze lijst is verplicht in te vullen. Alvast bedankt
om de volgorde ervan te respecteren (zo ja, zo neen).

Tijdens het invullen van de vragenlijst kan u met behulp van de pijlen 'vorige' en
'volgende' van pagina veranderen en uw antwoorden aanpassen. Het systeem zal
uw antwoorden onthouden en staat toe om de vragenlijst in verschillende delen of
op een ander moment af te werken.
Opgelet, indien u het document valideert op de laatste pagina door te klikken op
'einde', kan u niets meer wijzigen aan uw antwoorden.



Vraag 1 tot 7 : Identificatie

Kies de naam van uw ziekenhuis en uw erkenningsnummer

Indien uw ziekenhuis meerdere campussen telt, kan u hieronder de site nader
toelichten waarop uw antwoorden van toepassing zijn

Naam

Voornaam

E-mailadres

Identiteit van de persoon die deze vragenlijst invult*

Functie van de persoon die deze vragenlijst invult*

Neonatoloog/pediater

Vroedvrouw

Pediatrisch verpleegkundige

Andere - Omschrijf nader:

Uw éénheid is een:*

NIC- dienst

N*- dienst



Hoeveel opnames telt uw éénheid jaarlijks?*

Verpleegkundigen

Vroedvrouwen

Artsen

Psychologen

Andere FTE:

Hoeveel full-time equivalenten (FTE) werken er in uw éénheid?*



Vraag 8: Activiteiten - Gevolgde opleidingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Het FOD opleidingscontract 'borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg' vereist
400 opleidingsuren. Som hieronder de opleidingen op aan welke uw éénheid heeft
deelgenomen:

*



Vraag 9 : Activiteiten - Gevolgde opleidingen

Werd er een werkgroep ontwikkelingsgerichte zorg opgericht in uw éénheid?*

Ja

Neen



Vraag 10  Activiteiten - Gevolgde opleidingen

 1 à 2 keer 3 à 6 keer 7 à 12 keer Meer dan 12 keer

Werkgroep
ontwikkelingsgerichte
zorg

Hoe vaak kwam deze groep samen tussen 1/01/2019 en 31/12/2019?



Vraag 11 Activiteiten - Gevolgde opleidingen

 O 1 2 3 4
tussen 5 en

10 > 10

Arts

Kaderlid

Hoofdverpleegkundige
(-vroedvrouw)

Pediatrisch
verpleegkundige

Vroedvrouw

Lactatiekundige

Psychologe

Kine

Andere 

Duid hieronder het aantal mensen aan van elke discipline dat deelnam aan de
werkgroep ontwikkelingsgerichte zorg

*



Vraag 12 Activiteiten - Gevolgde opleidingen

Opmerkingen

Het opleidingscontract FINE/CLE gedurende de periode juni 2017-20192017-2019*

Ja, onze éénheid genoot een opleidingscontract FINE/CLE en de opleiding is succesvol

afgerond door minstens vier professionals

Ja, onze éénheid genoot een opleidingscontract FINE/CLE en de opleiding wordt afgerond

tegen juni 2020

Neen, onze éénheid genoot geen opleidingscontract FINE/CLE



Vraag 13 NIDCAP professionals

 0 1 2 3 4
Tussen 5 en

8 > 8

Verpleegkundigen

Artsen

Andere:

Andere: omschrijf hun functie nader

Hoeveel NIDCAP professionals werken er in uw éénheid?*



Vraag 14 FINE/CLE professionals

Telt uw éénheid gecertificeerde FINE/CLE professionals?*

Ja, waarvan minstens één arts

Ja, echter geen arts onder hen

Neen



Vraag 15 FINE/CLE professionals

Commentaar

Zo ja, hoeveel gecertificeerde FINE/CLE professionals werken er in uw éénheid?*

Minder dan 5 personen

Tussen 5 en 10 personen

Tussen 11 en 20 personen

Meer dan 20 personen

Niet van toepassing



Vraag 16

Heeft uw ziekenhuis ontwikkelingsgerichte zorg opleidingen gefinancierd in uw
éénheid?

*

Ja

Neen



Vraag 17

Zo ja, welke?



Vraag 18 tot 23: Stand van zaken betreffende ontwikkelingsgerichte
zorg praktijken en actieplan

De volgende vragen bieden u de kans om de praktijken in uw éénheid en de
vooruitgang die u maakte tijdens het jaar te toetsen (1/1/2019-31/12/2019).
Deze informatie zal gebruikt worden om de begeleiding door de coördinatie beter
af te stemmen in de toekomst.
Aarzel niet om de tekstruimte die daarvoor beschikbaar is te gebruiken om uw
vorderingen in de dienst mee te delen net zoals eventuele moeilijkheden tijdens
het proces.
 

 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet ontevreden,
niet tevreden Tevreden Enorm tevreden

Uitnodigend
aspect voor
ouders

Aanpassing van de
verlichting in
functie van de
baby's reactie

Geïndividualiseerd
gebruik van de
couveusehoes in
functie van de
baby's reactie

Concrete acties
om de geluidslast
te verminderen

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang dit jaar

Omgeving waarin de baby verblijft - Zelfevaluatie van uw praktijken*



 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet ontevreden,
niet tevreden Tevreden Enorm tevreden

Geïndividualiseerd
gebruik van een
nestje volgens de
baby's
capaciteiten om in
een gebogen
houding te blijven

Huid-huidcontact
wordt beschouwd
als de beste
slaapplaats voor
de baby

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang dit jaar

Bed en slapen - Zelfevaluatie van uw praktijken*



 Ja Neen

Een bijzetbed
naast het
babybed is gratis
beschikbaar
voor de ouders 

Een moeder-kind
kamer is gratis
ter beschikking

Een moeder-kind
kamer is
beschikbaar
mits betaling

Een naaste van
de ouders mag
actief
deelnemen aan
de zorg voor de
baby

Concrete acties
worden
ondernomen om
siblings te
ontvangen

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang dit jaar

Aanwezigheid van de ouders en de familie - duid het passende antwoord aan*

 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet ontevreden,
niet tevreden Tevreden Enorm tevreden

Verpleeg-
(vroed)kundigen
plannen de zorg
altijd in
aanwezigheid
van de ouders

Zorgen aan de baby - Zelfevaluatie van uw praktijken*



De zorgen
worden
uitgevoerd
volgens het
ritme van de
baby en niet
volgens vaste
uren

Systematisch de
zorg "met vier
handen"
uitvoeren

De duur van de
zorg wordt
aangepast in
functie van de
desorganisatie-
signalen van de
baby

De pijn wordt
systematisch
geëvalueerd
volgens
gevalideerde
pijnschalen

De efficiëntie van
een
pijnbehandeling
wordt nagegaan
en aanpassingen
eraan gebeuren
volgens
gevalideerde
pijnschalen

 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet ontevreden,
niet tevreden Tevreden Enorm tevreden

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang dit jaar



 Ja Neen

Systematisch
huid-huidcontact
in de verloskamer
voor baby's met
een ZWL > 34
weken

Systematisch
huid-huidcontact
in de verloskamer
voor baby's met
een ZWL < 34
weken

Systematisch
uitvoeren van de
zorg tijdens huid-
huidcontact

De ouders voeren
gemiddeld meer
dan 6 u/dag huid-
huidcontact uit

Uw dienst beschikt
over een
registratiesysteem
om de duur van
het huid-
huidcontact bij te
houden

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang dit jaar

Langdurig huid-huidcontact - Duid het antwoord aan*



 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet
ontevreden,

niet tevreden Tevreden
Enorm

tevreden

Een
geschreven voedingsbeleid
is beschikbaar voor
materniteit en
neonatologie met het oog
op het optimaliseren van
de initiatie van de
borstvoeding bij een
moeder die te vroeg bevalt

Een lactatiekundige volgt
de moeders van nabij in de
neonatologie éénheid

Enterale voeding wordt
systematisch gestart met
moedermelk als de moeder
koos voor borstvoeding

De ouders bieden de
sondevoeding aan met een
spuitje, via de
zwaartekrachtmethode, al
kangoeroeënd of in de
armen en passen het
debiet aan in functie van
de signalen van de baby

Gevalideerde tools worden
systematisch gehanteerd
tijdens het voedingsproces
(PIBBS, SOFFI..)

De voedingen worden
toegediend volgens het
ritme van de baby en
volgens de semi-demand
methode 

Als de moeder koos voor
kunstvoeding wordt de
voedingsmethode ook
aangepast aan de
competenties van de baby
(debiet - coördinatie)

Voeding - Zelfevaluatie van uw praktijken*



Een opvolging van de
voeding is verzekerd na
het ontslag
(lactatiekundige wordt
gecontacteerd..opvolging
in de eerstelijnszorg)

 Enorm
ontevreden Ontevreden

Niet
ontevreden,

niet tevreden Tevreden
Enorm

tevreden

Beschrijf uw voornaamste vooruitgang



Toekomst
 
Doel 1 :Doel 1 :
Voor de toekomstige activiteitenrapporten worden bepaalde indicatoren
omschreven voor welke we u willen vragen enkele gegevens te registreren. 
Deze nauwkeurige evaluatie zal u helpen met de implementatie van bepaalde
criteria.
Het doel is nog steeds de zorgpraktijken verbeteren voor de baby en het gezin
waarvan hij of zij deel uitmaakt, volgens evidence-based aanbevelingen.
 
Deze gegevensregistratie biedt u een overzicht van uw sterke punten en waar er
nog verbetering mogelijk is. 
 
De indicatoren:
Een exceltabel wordt in de bijlage bij de mail toegevoegd om deze gegevens te
registreren. Een Word document voorziet uitleg over de registratie. U kan steeds
terecht bij de coördinatrice als u vragen heeft. 
De periode voor deze gegevensregistratie loopt van 1 juni 2020 tot 31 december
2020.

Doel 2:Doel 2:

Zoals vermeld in het contract, wordt u een samenwerking met de FOD
coördinatrices aangeboden. Deze gestructureerde ondersteuning kan u helpen uw
doelstellingen in ontwikkelingsgerichte zorg te bereiken.

Er wordt u in de toekomst een bezoek ter plaatse voorgesteld om specifiek aan de
slag te gaan met het gevalideerde NNP (NIDCAP Nursery Program) tool. Aan de
hand van deze evaluatie worden twee doelen uitgekozen om verder uit te werken.
De coördinatrice helpt graag bij de uitwerking van deze verbeterprojecten.
 
 



Andere? (Omschrijf nader aub)

Onze éénheid is kandidaat voor deze gestructureerde samenwerking aan de hand
van het NNP tool (NIDCAP Nursery Program)

*

Ja

Neen

Heeft u nog opmerkingen? Wat verwacht u van de FOD coördinatie? Rond welke
thema's wenst u te werken in de toekomst?
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