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Het VN verdrag voor de rechten van het kind is door 196 landen geratificeerd en stelt vast 

dat “het kind, wegens zijn lichamelijke en mentale onrijpheid, speciale waarborgen en zorg 

nodig heeft, als ook passende wettelijke bescherming”. Artikel 6 bevestigt dat ieder kind het 

recht heeft op leven, overleven en ontwikkeling.  Voorts hebben kinderen het recht om door 

hun ouders te worden verzorgd en, voor zover mogelijk, niet van hen te worden gescheiden 

(artikel 7 en 9). Echter, handhaving van de Rechten van het Kind blijft in de praktijk een grote 

uitdaging.

De Europese Zorgstandaarden voor de Gezondheid van Pasgeborenen (European Standards 

of Care for Newborn Health) helpen deze rechten te ondersteunen door te dienen als 

referentie voor de ontwikkeling en implementatie van bindende standaarden en richtlijnen 

op nationaal en internationaal niveau. Europese en nationale beleidsmakers, ziekenhuis 
administrateurs, verzekeraars, professionals, patiëntenorganisaties en de industrie 

zouden moeten samenwerken om deze standaarden in de praktijk te brengen en zo kwali-

teit, gelijkheid en waardigheid voor de kleinsten te waarborgen. 

Daarom roepen wij op tot actie om:

Vrouwen te identificeren met een verhoogd risico op vroegge-
boorte en overplaatsing te vermijden wat het risico verhoogt op 
morbiditeit en mortaliteit en de scheiding van moeder en baby, 
door behandeling mogelijk te maken in gespecialiseerde perinatale 
centra waar de zorg voor moeder en de pasgeborene geïntegreerd is.

Ondersteun ouders van pasgeboren baby’s in hun rol als  
primaire zorgverleners gedurende de opname in het ziekenhuis, 
bevorder kind-, gezin- en ontwikkelingsgerichte zorg en zorg 
ervoor dat ouders 24 uur toegang tot hun baby hebben.

Te committeren aan evidence-based gezondheidszorg door  
hedendaagse gezondheidstechnologie en een voldoende aantal 
medewerkers beschikbaar te stellen. Voor ouders dient gemak-
kelijk begrijpelijke informatie over behandeling en procedures in de 
zorg ten alle tijden beschikbaar te zijn.

Zorg voor voldoende gespecialiseerde medewerkers, vooral 
verpleegkundigen en verloskundigen, om optimale zorg voor 
baby’s te garanderen.



Stel nationale kaders vast voor strategieën om risico’s te beperken 
voor, gedurende en na de geboorte. 

Bepaal indicatoren voor de lange termijn uitkomsten van  
gezondheid en ontwikkeling en creëer instrumenten voor  
kwaliteitsmetingen die benchmarking mogelijk maken binnen en 
tussen ziekenhuizen en landen.

Ondersteun onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind, 
ontwikkel en implementeer klinische richtlijnen en protocollen, 
die zorgen voor evidence-based zorg, verminderde mortaliteit en 
morbiditeit en verbeterde kwaliteit van leven.

www.newborn-health-standards.org

De werkelijke maatstaf van  

iedere maatschappij is zichtbaar  

in de wijze waarop het zijn meest  

kwetsbare leden behandelt.
(Mahatma Gandhi)

Handel volgens richtlijnen en aanbevelingen over de klinische 
setting en de inrichting, teneinde stressvolle omstandigheden 
voor de kwetsbare baby’s te beperken en verstrek faciliteiten 
voor ouders en families die gevoelig zijn voor hun behoeften en sta 
privacy met hun baby toe. 

Bevorder gedeelde besluitvorming tussen zorgverleners 
en ouders in situaties van ethische dilemma’s. Dit omvat het 
beschikbaar stellen van psychologische hulp voor ouders zo wel als 
zorgverleners gedurende het proces. 

Stel voldoende middelen beschikbaar om voor optimale voe-
ding te zorgen die tegemoet komt aan de individuele behoefte 
van de baby vanaf de eerste dag van het leven. De eigen melk 
van de moeder moet altijd de eerste keus zijn en borstvoeding moet 
worden ondersteund.

Ondersteun gecoördineerde, gespecialiseerde en effectieve 
follow-up en nazorg trajecten voor baby’s en kinderen met 
een verhoogd risico op ontwikkelingsproblemen, als ook voor 
hun families. Dit omvat gerichte en evidence-based preventieve 
maatregelen voor een optimale gezondheid van het kind en zijn 
ontwikkeling, als belangrijke basis voor de gezondheid en het welzijn 
van de hele familie.

Zorg voor patiënt veiligheid en kom maatregelen voor een 
goede hygiëne na door te voorzien in evidence-based informatie, 
equipment en training voor medewerkers, ouders en bezoekers.  
Dit omvat een cultuur van blame-free melden van fouten, 
teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren en nadelige gevolgen 
van zorg en behandelingen te voorkomen. 

Bepaal en voorzie in nationale en Europa-brede vergelijkbare 
datasets van zwangerschap, geboorte, gezondheidzorg voor  
moeder en pasgeboren van conceptie tot volwassenheid.

Zorg voor continue educatie en training voor alle zorgverleners 
die werkzaam zijn in de zorg voor de gezondheid van moeder 
en kind, met inbegrip van regelmatige updates van leerplannen en 
training in communicatie over gevoelige onderwerpen en een open 
interactie met ouders.



Organisaties die het project ondersteunen

De Call to Action voor de gezondheid van pasgeborenen in Europa wordt ondersteund door de volgende bij de gezondheidszorg betrokken verenigingen en organisaties:

De Call to Action voor de gezondheid van pasgeborenen in Europa wordt ondersteund door de volgende ouderorganisaties:
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De EFCNI

De Europese organisatie voor de zorg voor pasgeboren baby’s (European Foundation 
for the Care of Newborn Infants, EFCNI) is de eerste pan-Europese organisatie en  
netwerk die opkomt voor de belangen van vroeggeboren en pasgeboren kinderen 
en hun families. Het brengt ouders samen met deskundigen in de gezondheidszorg 
vanuit verschillende disciplines en wetenschappers, met het gemeenschappelijk doel 
de gezondheid op de lange termijn van vroeggeboren en pasgeboren kinderen te 
verbeteren door te zorgen voor de best mogelijke preventie, behandeling, zorg en 
ondersteuning. 

Meer informatie is te vinden op:  
www.efcni.org
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