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JAREN 80

• Technische revolutie.

• Het kind onderging de therapie.

• Ouders stonden op afstand te kijken.



- Bezoekrecht had overal een andere invulling.

- Geen privacy.

- Geen ouderparticipatie 

“Wachten op de goedkeuring van de verpleegkundige/arts”



Ontstaan van de vereniging vanuit de ervaringen van 4 koppels. (1985)

“ouders voelden zich niet begrepen”

Oproep via Service Telefoon op BRT2 (1986)

oudervereniging ( geen zelfhulpgroep)

Oprichting van VZW (1987)



Oprichting van een professionele adviesraad – 1989.

Evolutie van een afwachtende houding naar een warme betrokkenheid.

Komen 2x per jaar samen.

Alle betrokken beroepen zijn hierin betrokken.



JAREN 90

• “Zonder liefde van de ouders kan een kind niet overleven !”

• Op schoot - pamper - fles - (BV)

• KC ?

• Bezoekrecht voor de ouders. (wat met familie en omgeving?)

• Rooming-in enkel op pediatrie !



Art. 32. De ouders moeten spoedig en in toenemende mate betrokken worden 

bij de verzorging van hun kind.

Art. 33. De ouders moeten steeds toegang kunnen hebben tot hun 

pasgeborene(n). Overdag is deze bezoekmogelijkheid ongelimiteerd, voor 

bezoeken s' nachts kan het ziekenhuis deze afhankelijk maken van een 

voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke verpleegkundige.

20 AUGUSTUS 1996. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen 

waaraan een functie van lokale neonatale zorg (N*-functie) moet voldoen om te 

worden erkend. (uitvoering vanaf 1/1/1997)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996082044&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996082044&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.33
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996082044&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.32
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996082044&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.34


Studiedagen VVOC

1990 Leuven : Begeleiding van ouders en kind tijdens en na een 

verblijf op een neonatale afdeling

1991 Antwerpen : De rol van de ouders in een N-dienst

1992 Oostakker :  Een couveuse-baby. Wat nu...?

1993 Antwerpen : Risicozwangerschappen & B.P.D. 

1994 Antwerpen : Een lege wieg... Begeleiding bij het afscheid 

1995 Bokrijk :  Follow-up

1999 Antwerpen : Met zachte hand... Comfortverpleging  en

ontwikkeling begeleidende kine

2000 Leuven :      NIDCAP

2000 Brussel :      Follow-Up van Prematuren

2003 Elewijt :      Als het hart spreekt...  





JAREN 2000

• Ouders mee in de zorg.

• Ook papa is belangrijk.

• Hechting.

• KC in opmars.

• BV werd belangrijk.

• Comfortzorg (licht – geluid – handeling)

• Prematuren wereld-dag op 17/11/2009





Zorgprogramma voor kinderen 13/7/2006

Hoofdstuk III art 14 en 15

Ar.14. De ouders moeten de mogelijkheid 

hebben mee te helpen aan de verzorging 

van hun kind in de kamer waar het wordt 

verpleegd. 

Art.15. In iedere kamer moet bij elk kind 

een ouder kunnen verblijven, zowel 

overdag als 's nachts.



EUROPEES 2008



EUROPEES

EFCNI Standards of Care

Projecten van EFCNI

2010: Benchmarking

2011: White Paper

2011-2014: Call for Action/petitie

Start 2014: Standards of Care

De VVOC en meerdere leden van de adviesraad zullen hier 

aan meewerken.

Meer info over de projecten van EFCNI: www.efcni,org



JAREN 2010

• Ouders staan op de eerst rij omringt door de professionelen

• 2012 engagementsverklaring VVOC

• Waar blijft RI en privacy – eerste projecten starten op.

• Studiedagen VVOC op 17/11

- 2014 : Het vroeggeboren kind – van opvolging tot preventie

- 2015 : Groeien doe je samen

- 2016 : Premature ouderschap    - (peter en meter)

- 2017 : Samen lukt het beter





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 vroeggeboren kinderen loopt vaak 

stroef waardoor bijkomende opvolging noodzakelijk 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. 



Achtergrond engagementsverklaring 

Deze engagementsverklaring kwam tot stand naar aanleiding van het Witboek over neonatale zorg 

“Caring for Tomorrow”, dat in december 2011 werd voorgesteld in het Europees parlement door de 

Europese vereniging EFCNI (European Foundation for the Care of the Newborn Infant) en 

ouderverenigingen uit verschillende landen, waaronder de VVOC. Het doel is om dit belangrijke 

Europese document ook op  nationaal niveau te gebruiken. De engagementsverklaring werd 

gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze adviesraad, bestaande uit professionelen uit  

verschillende disciplines die vroeggeboren kinderen behandelen en opvolgen.  De 

engagementsverklaring bestaat uit twee luiken: enerzijds een aantal vragen aan de beleidsmakers 

als vervolg op de resolutie die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd in april 

2012, anderzijds ook een aantal vragen aan de neonatale diensten, rekening houdend met het feit 

dat daar de middelen beperkt zijn. Om deze aanbevelingen te kunnen realiseren op alle neonatale 

diensten, zowel NICU als N*, is het ter beschikking stellen van voldoende middelen noodzakelijk. 
Steunen deze engagementsverklaring 
• BVN-GBN  
  Belgische Vereniging voor Neonatologie - Groupement Belge de Néonatologie 

 
baby’s vormen zij een zeer grote groep kinderen die het leven start in een couveuse. Ondanks dit grote aantal is het 

specifieke van deze situatie weinig gekend bij het grote publiek. Daarom verschaffen we ouders, hulpverleners en andere 

geïnteresseerden informatie over de wereld van couveusekinderen en hun gezin. Ook op facebook is een infopagina en 

een gespreksgroep voor ouders te vinden. We hopen dat ouders hieruit steun kunnen putten en anderen het nodige 

vinden om het eigene van deze situatie beter te begrijpen. 







17/11/2009 - GESCHENKBAKKEN VULLEN.



100% DEELNAME VAN ALLE NICU (NATIONAAL) EN N* 
(VLAAMSE)

2015 - 2016





DE TOEKOMST ?

• Family Centered Care,

- geeft meer zelfvertrouwen aan ouders en kind.

- geeft meer zelfvertrouwen in de stap naar huis.

- betere outcome voor de kinderen. 

- betere outcome voor de ouders.



GROEIPROCES !

• Waarin iedereen nodig is,

- neonatale diensten  - medisch team

- paramedisch team

- directie van het ziekenhuis

- de overheid  - ondersteuning

- richtlijnen

- ouders  - adviezen 



Siw Hellsten

Pori in Finland





Coincidence or not?

If…

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ

EQUALS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 

26

Then..

K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

Both are important, but fall just 
short of 100%



Coincidence or not?

But..

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=

100%


