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PERSBERICHT 

 

17/11 Wereldprematurendag. 

Een Belgische vereniging lanceert een gratis hulpplatform. 

 

[Bruxelles, 14 November 2022] –17 November staat voor wereldprematurendag. 

Deze dag moet zorgen voor de bewustwording van risico’s en gevolgen van vroeggeboorte voor 

het pasgeboren kind en de familie. In België wordt de roep van ouders en zorgverleners voor 

meer betrokkenheid afgeremd door het huidig model van de ziekteverzekering. 

De Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC) steunt “Prematel”. Dit is 

een drietalige hulplijn voor ouders van prematuren in België, 7 dagen op 7 bereikbaar van 8u tot 

20u via een 0800 nummer. 

“Prematel” is een initiatief van Noah’s Ark Belgium, een oudervereniging uit de regio Brussel. 

− Vroeggeboorte is de eerste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan 5 jaar. Ieder jaar worden 

meer dan 15 miljoen kinderen prematuur geboren wereldwijd. Ongeveer 1 kind op 10. 

België telt jaarlijks gemiddeld 10 000 prematuren. 

 

− Kangoeroe Mother Care (KMC) is een “huid op huid” methode waarbij moeders en vaders 

een centrale rol bekleden voor hun eigen welzijn en dat van hun tevroeg geboren en/of zieke 

baby. Het streeft een wisselwerking na tussen de ouders en het verzorgend team. 

 

- In België volgen meer en meer zorgverleners de NIDCAP opleiding ( Newborn Individualized 

Development care and Assesment Program), die de betrokkennheid van de ouders in de zorg 

van hun premature kind bevordert. Anderzijds zorgen meer en meer ziekenhuizen voor 

“kangoeroe kamers” waar ouders en kind samen verblijven. Ziekteverzekeringen moeten 

hier een inspanning leveren zodat dit toegankelijk wordt voor alle ouders. 

Dit jaar wensen we, naar aanleiding van wereldprematurendag, de aandacht te vestigen op de KM 

methode met als slogan : maak huid op huid contact mogelijk vanaf de geboorte.   De koesterende 

zorg van een ouder is een krachtige therapie !!!! 

KMC heeft, vanaf de geboorte, belangrijke voordelen zoals o.a. : Thermische regulering, minder risico 

op infecties, continuïteit in borstvoeding, significante verbetering in de psychosociale, neurologische en 

gedragsontwikkeling. 

Maar het zorgt vooral ook voor 40% minder risico op neonatale sterfte. 

De implementatie van deze methode blijft een permanente uitdaging.  Sommige landen zijn er in 

geslaagd om de methode te standaardiseren. Hoewel vele Belgische ziekenhuizen investeren in de 

goede richting, hebben nog niet alle ouders toegang tot deze methode. 
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Dit veronderstelt  een vernieuwde visie, waarbij de moeders, vaders, hun pasgeboren baby’s en hun 

families, een onafscheidelijke kern vormen die ondersteund worden door het neonatale zorgteam . 

Wij vragen aan de Belgische politiek en volksgezondheid om hierin verder te investeren  

Prematuren baby’s in België en Europa  zijn de grootste pediatrische patiëntengroep, hun eisen en 

rechten zouden meer in overweging genomen moeten worden. 

Wereldprematurendag wil de uitdagingen van prematuriteit in de schijnwerpers zetten en het publiek 

informeren over de risico’s en gevolgen. 

Wij hopen door vroegtijdig opsporen en innovatieve behandelingen, het risico op vroeggeboorte te 

beperken. Hierdoor kunnen de lange termijn risico’s voor de pasgeborenen en hun familie dalen. 

Jaarlijks nemen talloze ziekenhuizen, individuen, ouderverenigingen, Kind en Gezin/ONE. NGOS en de 

overheid, deel aan activiteiten van wereldprematurendag, om de bewustwording te vergroten en acties 

te ondernemen. 

In België ijveren organisaties zoals Noah’s Ark Belgium, VVOC en Cokoen samen met heel wat  

ziekenhuizen, voor dezelfde doelstellingen.  

Noah’s Ark Belgium  

Doelstelling : Een betere start in het leven voor pasgeborenen in neonatale intensieve zorg. 

- Staat in voor “Prematel”: een platform dat hulp biedt aan ouders van pasgeborenen op 

intensieve zorg. Het bestaat uit een drietalige gratis hulplijn waar vrijwilligers (7 dagen op 7 van 

8 tot 20u) actief luisteren naar de ouders en hen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. 

 

- Organiseert permanenties en praatgroepen in ziekenhuizen (Brussel en Wallonie) in 

samenwerking met neonatale intensiive care afdelingen. 

 

- Bouwt aan een drietalig infoportaal voor families en prematuren 

 

- Biedt steun bij projecten, die de zorg van prematuren bevorderen (vb: ontwikkeling van 

melkbanken) 

 

- Geeft een stem aan ouders en families van prematuren om politiek en volksgezondheid aan te 

zetten de zorg naar een hoger niveau te tillen 

Voor meer info www.noahsark.be of www.prematel.com  

Michel Collart – michel@noahsark.be - +32 475 74 48 57 

Michel antwoord graag op jullie vragen. En kan desgevallend een aantal specialist refereren voor 

duiding.  

 

 

http://www.noahsark.be/
http://www.prematel.com/
mailto:michel@noahsark.be
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VVOC 

Doelstellingen: 

Het behartigen van de belangen van couveusekinderen en hun ouders. 

Dit via 3 pijlers: 

- Steun bieden via mail, telefoon, sociale media (Facebook en Instagram) 

- Aandacht vragen bij de beleidsmakers, nationaal en Europees, voor deze problematiek. Dit in 

samenwerking met professionelen van verschillende disciplines en met andere verenigingen. Deze 

geven we een platform om samen te overleggen in onze adviesraad. 

- Het verspreiden van informatie en het sensibiliseren van de samenleving. 

Hoe : 

- Bereikbaar zijn, een luisterend oor, voor ouders en hun omgeving met vragen en problemen. 

Indien nodig hen doorverwijzen naar professionele hulp. 

- Het lanceren van wereld prematuren dag in België op 17/11 

- Een geschenkje (1200) voorzien voor alle ouders die op deze dag in het ziekenhuis verblijven  

met hun kindje. Hierdoor bereiken we alle neonatale afdelingen (NICU/N*)in België. 

- Een vertaalboekje, EEN BIJZONDERE START, voor anderstaligen. Deze bevat veel foto’s en 

een begeleidende tekst om hen wegwijs te maken in deze bijzondere wereld. Het boekje bestaat 

reeds in verschillende talen. De Nederlandse taal in combinatie met  Frans, Engels, Duits, 

Spaans, Portugees, Italiaans, Pools,Turks, Arabisch, Oekraïens en Russisch. 

- Het organiseren van studiedagen, webinars en gastcolleges, in bachelor en banaba 

opleidingen, vroedkunde, pediatrie en neonatologie" rond de psychosociale impact van 

vroeggeboorte op de gezinnen en hun omgeving. 

- Het onderhouden van contacten met het klinisch werkveld, beleidsmakers en onderzoekers 

nationaal en internationaal. 

- Ondersteuning bij de realisatie van een troostkoffer voor de neonatale afdelingen ter 

ondersteuning van broertjes en zusjes (brussen). 

- …. 

 

Materiaal ter beschikking 

Nota  

Beelden kunnen vrij van recht gebruikt worden voor zover vermeling word gemaakt van de auteur of 

rechtenhouder.  

Campagnes kunnen op aanvraag digitaal aangeleverd worden. 
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   © EFCNI 

© Noah’s Ark Belgium 
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Over Noah’s Ark Belgium 

De vzw Noah’s Ark Belgium is in het leven geroepen door Laetitia en Michel naar aanleiding van het 

overlijden van Noah (te vroeg geboren op 22/09/2019 en heengegaan op 8/11/52019)  

Bij de geboorte, hoewel veel te vroeg, was Noah in relatief goede gezondheid. Snel werd hij echter 

ingehaald door de problemen van prematriteit en de scheiding van zijn mama (om medische redenen). 

Het overlijden van Oah (dat jongetje dat steeds glimlachte en nooit kloeg volgens de verzorgers) heeft 

een diepe indruk gelaten bij het zorgteam van UCLouvain.  

Dat korte leven en de spijt dat ze niet intenser betrokken mochten zijn in de zorgen van hun kindje, zijn 

de drijfredenen voor de oprichting van Noah’s Ark Belgium 

Sa courte vie et le regret de ses parents de n’avoir pas eu une place plus importante dans ses soins ont 

largement inspiré la création de Noah’s Ark Belgium.  

 

Press contact  

Noah’s Ark Belgium/Prematel 

Michel Collart  

michel@noahsark.be 

+32 475 74 48 57 

VVOC 

Kirsten Lievens en of Anita Verhille 

anita.verhille@telenet.be 

016/22.44.43 
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