
 

 

 

 

2017: het jaar van de zachte revolutie voor de 

allerkleinsten in ons ziekenhuis 

Op onze diensten neonatologie-materniteit-verloskamer staat 2017 helemaal in het teken van de 

Ontwikkelingsgerichte en Gezinsgerichte Zorg, en dit zowel voor onze prematuren als voor onze 

voldragen pasgeborenen.  

In het voorjaar volgden vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen van de dienst neonatologie-

materniteit-verloskamer negen cursussen rond ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg. Het doel was 

deze theorie om te zetten naar de dagelijkse praktijk.  

Werkgroep Ontwikkelingsgerichte Zorg 

In 2016 ontstond de multidisciplinaire werkgroep Ontwikkelingsgerichte Zorg, bestaande uit 

verpleegkundigen van de neonatologie, een kinderpsychologe en een kinderarts. Met succes volgde 

deze werkgroep eerder de FINE 1 en FINE 2 cursus in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. FINE staat 

voor Family Infant Neuro-developmental Education.  

Waarom Ontwikkelingsgerichte Zorg? 

Het belang van de ontwikkelingsgerichte zorg is de voorbije 20 jaar bestudeerd op de diensten voor 

Neonatale Intensieve Zorgen, waar de allerkleinste en meest fragiele prematuurtjes verblijven. 

Inmiddels tonen resultaten aan dat ook de ‘oudere’ prematuren die doorgaans op onze neonatale 

afdeling verblijven, er net zo goed bij gebaat zijn.  



Geen Ontwikkelingsgerichte Zorg. Wat kan er fout gaan? 

Bij een vroeggeboorte is de foetus genoodzaakt zich abrupt aan te passen aan het leven buiten de 

beschermende omgeving van de baarmoeder. De baarmoeder biedt een donkere en warme plaats 

met gedempte geluiden en bewegingen. Plots echter komt de pasgeborene terecht in een koude 

wereld met schrille geluiden en fel licht. Bovendien wordt de baby voor het eerst opgenomen en 

aangeraakt. Daarnaast wordt hij opgeschrikt door prikjes, het uitzuigen van de luchtwegen, de 

monitoralarmen en onderworpen aan allerlei onderzoeken die de slaapcyclus doorkruisen. Terwijl 

een ‘gewone’ pasgeborene zijn eerste levensuren normaliter doorbrengt in de armen van de ouders, 

die hem vol trots kunnen bewonderen en koesteren,  wordt de vroeggeborene naar een aparte 

afdeling gebracht. Voor de ouders is dit gebrek aan samenzijn met de baby een groot gemis. Zij 

voelen zich ‘op bezoek’ bij hun eigen kindje en maken zich vanzelfsprekend grote zorgen.  

Gemoedsrust prematuur is grootste prioriteit 

Bij ontwikkelingsgerichte zorg probeert het medisch en verpleegkundig team de omgeving van de 

pasgeborene zoveel mogelijk te laten aansluiten op de intra-uteriene situatie. Tijdens de verzorging 

en de medische handelingen wordt zo voorzichtig en pijnloos mogelijk gewerkt. Door de baby 

continu goed te observeren, worden handelingen traag en stapsgewijs uitgevoerd, zodat de 

pasgeborene niet voortdurend uit balans geraakt. Niet dringende onderzoeken of behandelingen 

worden uitgesteld om de slaap niet onnodig te verstoren.  

Kangoeroezorg: een warme buidel 

Een ander belangrijk aspect van ontwikkelings- en 

gezingsgerichte zorg is het stimuleren van het  

buidelen of de kangoeroezorg. Hierbij ligt de fragiele 

pasgeborene (liefst meermaals meerdere uren per 

dag) huid op huid bij de mama of de papa. Dit 

bevordert de ouder-kind binding en de borstvoeding 

en verbetert het slaappatroon van de baby. Naast 

het genieten van het huid op huid contact,  

leren ouder en kind elkaar ook beter kennen. 

Voordelen op lange termijn 

Vroeggeboren kindjes die ontwikkelingsgerichte zorg kregen, doen het in hun latere leven op vele 

vlakken beter dan baby’s uit de ‘klassieke’ prematurenzorg. Ze groeien beter, genezen sneller en 

lopen minder vaak een handicap of een ontwikkelingsachterstand op. In hun verdere leven zijn ze 

bovendien beter opgewassen tegen stresserende situaties. Het deze hoopgevende resultaten die ons 

team overtuigd hebben om voluit voor ontwikkelingsgerichte zorg te kiezen. 

  



Wat hopen wij concreet te bereiken? 

1. Door buidelen stimuleren we zoveel mogelijk de aanwezigheid van de ouders bij hun prematuur 

kindje. Als de toestand van de baby het toelaat zorgen we voor een moeder-kindkamer waarin 

ouders en prematuur samen 24 uur op 24 kunnen verblijven (rooming-in).  

 

2. De hele ploeg van neonatologie en materniteit maken we vertrouwd met de dagelijkse praktijk 

van de ontwikkelingsgerichte zorg. Dit betekent: 

 leren zien wanneer de baby comfortabel is en wanneer zijn lichaamstaal aangeeft dat men 

de verzorging best onderbreekt; 

  de stadia van de slaap herkennen en de baby tijdens de REM- slaap niet wakker maken; 

  storend licht en geluid beperken; 

  pijn vermijden en behandelen; 

  de bed-opmaak zodanig aanpassen dat de prematuur slaapt in een houding die de 

motorische ontwikkeling bevordert. 

 

3. De principes van ontwikkelingsgerichte zorg in het achterhoofd houden wanneer de premature 

baby moet leren drinken aan de borst of via een flesje. Zorgen dat dit niet te bruusk gebeurt en 

dat de pasgeborene er geen voedingsaversie aan overhoudt. 

 

4. De taak van verpleegkundige op de dienst veranderen van 

‘degene die voor de baby zorgt’ naar ‘degene die de ouders 

toont hoe zij zelf voor hun baby kunnen zorgen’. De ouders 

worden zo van in het begin betrokken bij de verzorging, zodat 

zij hun kindje kennen en vol vertrouwen naar het ontslag uit de 

afdeling kunnen uitzien.  

 

Kwaliteitsproject 

Ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg integreren in onze 

dagelijkse praktijk, is bij uitstek een kwaliteitsproject. Naast de voor 

de hand liggende voordelen voor de baby en zijn ouders, 

verwachten wij dat door het humane karakter ervan, ook de 

voldoening over de eigen taak bij artsen en verpleegkundigen zal 

toenemen.   
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