
Oorsprong van het BFHI project en ontwikkelingsgerichte zorg 
 

Om borstvoeding te stimuleren in Belgische ziekenhuizen ging in 2005 het pilootproject ‘Baby Friendly 

Hospital Initiative -BFHI’ van start. Er werd naar iedere Belgische ziekenhuisinstelling een omzendbrief 

verstuurd van de Minister van Volksgezondheid met de vraag tot vrijblijvende deelname aan het BFHI 

project. Dit kwaliteitscertificaat werd in 1991 opgericht door de wereldgezondheidsorganisatie -WHO- 

en United Nations International Children’s Emergency Fund –UNICEF- ter bescherming, bevordering en 

ondersteuning van borstvoeding. Het BFHI heeft als hoofddoelstelling te verzekeren dat iedere baby en 

moeder van bij de geboorte de beste start krijgt voor een optimale gezondheid.  

Dit project werd ondersteund door het Federaal Borstvoedingscomité (FBC) dat alle kraamafdelingen 

wilde informeren en extra ondersteuning bieden. De eerste diensten die geselecteerd werden voor het 

project behaalden het jaar nadien het kwaliteitslabel (4 jaren geldig). Het comité nam hierna als 

streefdoel 10 andere kraamafdelingen te certificeren. In een later stadium werd een extra 

babyvriendelijk actieplan opgesteld voor de diensten neonatologie, pediatrie, verloskamer, pre- en 

postnatale zorgen binnen de eerste lijnszorg. 

Op dit moment zijn er 27 ziekenhuizen gecertificeerd met het BFHI label. 

Label sinds 2006 – Herevaluatie in 2010-2014 

 St-Vincentius, Antwerpen 

 UZA, Antwerpen 

 Clinique St Pierre, Ottignies 

 Hôpitaux Iris Sud, site Ixelles Etterbeek 

 CHU Saint Pierre, Bruxelles 

Label sinds 2008 - Herevaluatie in 2012-2016 

 CHBAH Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Seraing 

 CHU Brugmann-Huderf, Bruxelles 

 CHU Tivoli, La Louvière 

 Hôpital Erasme, Bruxelles 

 UZ Gasthuisberg,Leuven 

 Henri Serruys, Oostende 

 AZ Jan Palfijn, Gent 

 Kliniek St Jan, Brussel 
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Label sinds 2010 - Herevaluatie in 2014 

 Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas, Gent 

 Centre hospitalier des Ardennes (CHA), Libramont 

 Centre hospitalier régional de Namur (CHRN), Namur 

 Heilige Hart Ziekenhuis, Roeselare 

 Hôpital Princesse Paola IFAC/VIVALIA, Marche 

 Jessa Ziekenhuis, Campus Virga Jesse, Hasselt 

 Maternité des Dix Lunes RHMS, Ath 

 Maternité de Baudour RHMS, Baudour 

 Onze Lieve Vrouw Lourdes, Waregem 

Label sinds 2013 

 Algemeen Ziekenhuis AZ Monica, Deurne 

Ter ondersteuning van het project in Belgische ziekenhuizen die zich wensten te kwalificeren, stelde de 

overheid tussen 2006 en 2010 2 coördinatrices ter beschikking die het personeel begeleidden om het 

label te behalen. Daarnaast bood de overheid financiële steun aan de ziekenhuizen die zich 

certificeerden.  

 Omwille van budgettering problemen in verschillende materniteiten, in kader van de bevordering 

van borstvoeding, besliste de overheid in 2012 om deze ziekenhuizen te steunen met een 

financiële tegemoetkoming. Zowel niet BFHI als BFHI ziekenhuizen kunnen zich inschrijven voor 

het opleidingscontract borstvoeding. In dit contract staat dat ziekenhuizen zich ertoe verbinden in 

ruil voor een financiële tegemoetkoming, te investeren in opleidingen rond borstvoeding voor het 

personeel (vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, psychologen, kinésisten). 

Het erkennen van die opleidingen gaat via www.staff-training.be. 

Daarnaast voorziet de overheid 4 jaarlijks reünies voor de contractanten waarin specifieke thema’s 

aan bod komen. 

 

 In 2013 hadden 48 ziekenhuizen een contract met de overheid voor het opleidingsproject 

borstvoeding. In hetzelfde jaar werd het borstvoedingsproject uitgebreid met een luik 

ontwikkelingsgerichte zorg. Op deze manier hoopt de overheid de ziekenhuizen te stimuleren om te 

investeren in opleiding rond ontwikkelingsgerichte zorg en deze kennis te implementeren in de 

neonatale afdelingen. Dit project wordt begeleid door een specifieke begeleidingscommissie. 
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 Tussen 2015-2017 steunde de overheid NIZ afdelingen die ervoor kozen zich toe te leggen op 

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program). In samenwerking met 

de ouders staat NIDCAP toe op basis van gedragsobservaties, de stimulaties aan te passen zodat 

deze bijdragen aan de optimale ontwikkeling van de prematuur. 

 

 

 Tussen 2016-2018 heeft de overheid Volksgezondheid tot doel verder te gaan met het financieel 

ondersteunen van NIZ afdelingen. Ze wenst tevens N* diensten aan te moedigen om aangepaste 

opleidingen rond ontwikkelingsgerichte zorg te volgen ( FINE, CLE ). Het zijn intermediaire 

opleidingen die gebaseerd zijn op de NIDCAP filosofie, vertrekkende van de ‘synactive theory of 

development’ (ALS, 1982) 


