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O
ngeveer 7% van
alle baby’s wordt te
vroeg geboren.
Door hun bijzon-
dere start hebben
ze vaak een tijdje

gespecialiseerde zorgen nodig op
een neonatale intensieve zorgafde-
ling. Daar worden de ouders maxi-
maal betrokken bij de zorg voor hun
kind. Voor zijn ontwikkeling is het
uitermate belangrijk dat zijn ouders
hem heel nabij kunnen zijn en hem
kunnen koesteren. 

Maar dan komt de dag dat het
gezinnetje naar huis mag en de
ouders zich uit de slag moeten
trekken zonder hun vertrouwde
zorgverleners. Dat gaat gepaard met
intense gevoelens van onzekerheid
en stress, zeker in de eerste maanden
na het ontslag, getuigen veel ouders.
Want vroeggeboren baby’s blijven
zich anders, en weleens minder vlot,
ontwikkelen dan voldragen baby’s.

Onderzoeksmomenten
Uiteraard kunnen ouders met

vragen of bedenkingen nog wel
terecht bij hun vertrouwde of
andere zorgverleners. Maar een
systematische multidisciplinaire
opvolging van vroeggeboren kinde-
ren voorziet de overheid alleen voor
kinderen die geboren zijn na een
zwangerschapsduur van minder dan
32 weken of met een geboortege-
wicht van minder dan 1500 gram. 
Bovendien beperkt die opvolging

zich tot enkele vastgelegde onder-
zoeksmomenten in de eerste 5
levensjaren: op de gecorrigeerde
leeftijd van 3 tot 5 maanden, 9 tot 13
maanden en 22 tot 25 maanden, en
tussen de (niet-gecorrigeerde) leef-
tijd van 4,5 en 5,5 jaar. De gecorri-
geerde leeftijd houdt rekening met
het aantal weken dat een kind te
vroeg ter wereld kwam. Een kind
dat na 30 (in plaats van na 40)
weken werd geboren, heeft op de
leeftijd van 17 weken een gecorri-
geerde leeftijd van 7 (of 17 min 10)
weken. Op de leeftijd van 2 jaar
hebben veel vroeggeboren kinderen
hun achterstand tegenover voldra-
gen kinderen grotendeels ingehaald.
Vandaar dat de gecorrigeerde leef-
tijd maar tot aan de tweede verjaar-
dag wordt gehanteerd. 
De onderzoeken vinden plaats in

door het RIZIV erkende follow-up-
centra en centra voor ontwikke-
lingsstoornissen. Een multidiscipli-
nair team brengt er de ontwikkeling
van het kind in kaart: zijn groei,
spel- en denkontwikkeling, de
ontwikkeling van zijn bewegings -
patroon, zijn taal en gedrag. Komen
ontwikkelingsproblemen aan het
licht, dan verwijst het team door
voor therapie of begeleiding op maat
van het kind.

Gloednieuwe app
Om ook de ouders van kinderen

geboren tussen 32 en 37 weken te
ondersteunen verscheen in 2010 
Te vroeg geboren. Groeiboekje voor
ouders van premature kinderen, een
publicatie van de Koning Boude-
wijnstichting, in samenwerking met
de Vlaamse Vereniging voor Ouders

van Couveusekinderen (VVOC) en
Kind en Gezin. Dat boekje biedt
antwoorden op tal van veel voorko-
mende vragen van ouders van
vroeggeboren kinderen.
Bij de aftrap van het nieuwe jaar

kwam er nog een hulpmiddel bij:
het online ondersteuningsprogram-
ma Stap voor stap, dat ZOL Genk met
de steun van AbbVie ontwikkelde.
De Luikse ziekenhuisgroep CHC
sprong mee op de kar voor een
Franstalige versie. Behalve in Genk
wordt de webapplicatie dus ook al
in Luik aan ouders van vroeggebo-
ren kinderen aangeboden. 
“De ouders loggen in wanneer

hun kindje 34 weken oud is”, ver-
telt initiatiefneemster Marie-Rose
Van Hoestenberghe, neonatologe in
ZOL Genk. “Na hun ontslag uit het
ziekenhuis krijgen de ouders, tot
hun kind 2 jaar is, regelmatig een
mail of sms dat er online informatie
op hen wacht. Na inloggen komen
ze dan automatisch terecht bij
informatie die op dát moment voor
hun kind van toepassing is. Deze
informatie wordt overigens niet in
de vorm van droge tekst gepresen-
teerd, maar wel in filmpjes waarin
vertrouwde gezichten de ouders
toespreken. De geruststellende
woorden, de tips en de concrete
adviezen komen namelijk van de
zorgverleners die de ouders al
kennen van in het ziekenhuis en met
wie ze in de eerste cruciale, vaak
bange momenten een vertrouwens-
band hebben opgebouwd. Behalve
zorgverleners krijgen ook lotgeno-
ten-ouders het woord om over hún
ervaringen te getuigen.”

Geen loopwagentje
Wat kan er in de ontwikkeling

van vroeggeboren kinderen zo
anders lopen en hoe kun je daar als
ouder op inspelen om je kind maxi-
maal te ondersteunen? Enkele prak-
tijkvoorbeelden. 
Premature baby’s zijn sneller

overprikkeld. Daardoor gaan ze zich
bijvoorbeeld makkelijker opspannen
en strekken, zelfs overstrekken, als

je hen oppakt. “Tenzij je het doet op
de volgende manier”, tipt Van
Hoestenberghe. “Breng zijn armpjes
en beentjes kort tegen zijn lichaam-
pje en ondersteun zijn hoofdje in
één lijn met zijn lichaampje. Ver-
plaats hem dan in die gekromde
houding vanuit zijligging in één
langzame beweging.” 
Door de verhoogde spanning in

hun onderste ledematen geven
premature kinderen ook de indruk
dat ze al stevig op hun beentjes
staan nog voor ze kunnen zitten en
kruipen. Ze worden dan weleens in
een loopwagentje gezet. “Maar voor
hun algehele motorische ontwikke-
ling en statiek is het niet goed om de
zit- en kruipfase over te slaan”,
benadrukt Van Hoestenberghe. “Dat
geldt overigens ook voor kinderen
die niet te vroeg werden geboren.” 
De overgang van vloeibare naar

vaste voeding loopt vaak wat moei-
lijker bij premature kinderen, vooral
als ze lang werden beademd en veel
negatieve prikkels in hun keelholte
hebben ervaren. “Probeer dan niets
te forceren en biedt de lepelvoeding
gewoon elke dag opnieuw aan”,
adviseert Van Hoestenberghe. “De
melkvoedingen zijn nog steeds de
belangrijkste. Wat telt is dat je
kindje goed blijft groeien, zodat het
zich op alle vlakken goed blijft
ontwikkelen.”

Voelsprieten
Een vroeggeboorte kan de ver-

standelijke ontwikkeling van een
kind verstoren. “Maar dat is zeker
niet altijd het geval”, zegt Van
Hoestenberghe. “Houd het als ouder
wel in gedachten, zodat je eventuele
tekens van achterstand sneller
opmerkt en aangepaste hulp kunt
zoeken. Win zo nodig advies in bij
een psycholoog om na te gaan of en
hoe je je kind beter of meer kunt
stimuleren, en koester haalbare
verwachtingen.”
Door vroeger dan verwacht ter

wereld te komen lopen deze kinde-
ren ook een verhoogd risico op
autismespectrumstoornissen (ASS),

die ook om een aangepaste begelei-
ding vragen. In de systematische
follow-up worden kinderen daar
vanaf hun tweede verjaardag op
getest. 
Tekens waarop je als ouder zelf

kunt letten? “Problemen bij de
taalontwikkeling die samengaan met
weinig of moeilijk oogcontact vra-
gen om verder onderzoek.” 
Ook andere gedragsstoornissen

komen iets meer voor, vooral omdat
vroeggeboren kinderen vaak blij-

vend wat sneller overprikkeld
raken. Een rustige, geborgen school-
omgeving met kleine klasgroepjes
kan soms al het verschil maken.
Het lijkt er dus op dat ouders van

vroeggeboren kinderen vooral extra
voelsprieten moeten ontwikkelen.
“Als ze vroegtijdig opvangen wat er
in de ontwikkeling van hun kind
anders loopt, kunnen ze hun kind
ook beter helpen en positief stimule-
ren”, verduidelijkt Van Hoesten-
berghe. “En daarom is het voor deze
ouders heel belangrijk om toch zeker
in de eerste levensjaren veel bij hun
kind te zijn. Hopelijk kan dat
beleidsmakers inspireren om deze
ouders extra te ondersteunen.”

Meer info en contact met lotgenoten: www.vvoc.be
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Hoe kunnen ouders de ontwikkeling van hun vroeggeboren
kind zelf en samen met professionelen opvolgen in de eerste

levensjaren? En waarom is die opvolging zo belangrijk? 
— Door An Swerts

Uitvliegen 
uit een nest

van glas

Gezondheid

Dan komt de dag dat
het gezinnetje naar

huis mag en de ouders
zich uit de slag moeten

trekken zonder hun
vertrouwde

zorgverleners.


