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“Als oudervereniging ijveren we al meer dan 15 jaar 
voor een goede opvolging van alle prematuren. Door-
dat vroeggeboren kinderen een moeilijke start heb-
ben gehad, ontwikkelen ze zich anders. Daarom is een 
multidisciplinaire gespecialiseerde opvolging nood- 
zakelijk . Gelukkig stellen de meeste kinderen het later 
goed. Een deel van de kinderen heeft echter lichte tot 
ernstige problemen als gevolg van de vroeggeboorte. 

Vooral de lichtere problemen zijn niet altijd gemak- 
kelijk te zien en komen soms pas tot uiting in de  
lagere school. Door gespecialiseerde testen kunnen de 
opvolgcentra eventuele moeilijkheden vroeger detec-
teren en de nodige hulp of begeleiding adviseren. Hoe 
jonger het kind, des te gemakkelijker het is om het  
terug op weg te helpen.  

Ook bij meer uitgesproken moeilijkheden is het belang-
rijk dat de nodige hulp en begeleiding kan aangeboden 
worden. Als oudervereniging juichen we deze opvolging 
dan ook toe en hopen we zo veel mogelijk ouders te 
motiveren om hun kindje te laten opvolgen want … 
groeien doe je samen. “ F
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Opvolging
waarom?
Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogde 
kans dat hun ontwikkeling niet even vlot verloopt als 
deze van kinderen die geboren zijn na een voldragen 
zwangerschap. Vroegtijdige opsporing van eventuele 
ontwikkelingsproblemen  is erg belangrijk zodat de 
ontwikkeling van deze kinderen optimaal kan onder-
steund worden. F 

wie?
Kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur 
van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht 
minder dan 1500 gram worden opgevolgd binnen de 
conventie voor prematuur geboren kinderen. 

Prematuur geboren kinderen, die niet tot de doelgroep 
van de conventie behoren (vb. kinderen geboren na 
een zwangerschapsduur van 33 weken), kunnen wor-
den opgevolgd binnen de Centra voor Ontwikkelings-
stoornissen (COS) of het ZOL te Genk. F

wanneer?
De kinderen worden op vaste onderzoeksmomenten 
uitgenodigd voor een multidisciplinair onderzoek. De 
onderzoeken gaan door op de gecorrigeerde leeftijd. 
Dit is de leeftijd die het kind zou hebben op het moment 
van het onderzoek, wanneer het kind na een voldragen 
zwangerschap van 40 weken zou geboren  zijn.
De onderzoeken kunnen gebeuren op volgende leef-
tijden:
 • Gecorrigeerde leeftijd van 3 tem 5 maanden
 • Gecorrigeerde leeftijd van 9 tem 13 maanden
 • Gecorrigeerde leeftijd van 22 tem 25 maanden
 • Tussen de leeftijd van 4,5 en 5,5 jaar

Het aantal onderzoeksmomenten binnen het follow- 
up programma kan variëren. F 

hoe?
De onderzoeken worden uitgevoerd door een multi- 
disciplinair team. Het team bestaat uit een arts (kinder- 
neuroloog of neonatoloog), een psycholoog of ortho-
pedagoog, een kinesitherapeut, een logopedist en een 
maatschappelijk werker. 

De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht, 
met name de groei, de spel- en denkontwikkeling, de 
ontwikkeling van het bewegingspatroon, de taal en het 
gedrag. 

De resultaten van het onderzoek worden met de ouders 
besproken.  Indien aangewezen of gewenst verwijst het 
team door voor extra hulp. F  

kostprijs?
Binnen de conventie wordt per onderzoeksmoment  
een vergoeding gevraagd voor  de consultatie  bij de 
arts.  Dit bedrag is afhankelijk van het specialisme van 
de arts die het onderzoek afneemt. Een groot deel zal 
worden terugbetaald door de mutualiteit. De persoon-
lijke bijdrage zal ongeveer 15 euro bedragen.

Voor het follow-up programma buiten de conventie 
wordt een ouderbijdrage gevraagd. F   

waar?
Het follow-up programma vindt in Vlaanderen plaats 
in één van de vier Follow-up Centra of in de Centra 
voor Ontwikkelingsstoornissen.

Follow-up Centra:
Follow-Up Centrum Antwerpen:
Samenwerking met de NICU UZ Antwerpen, 
NICU Gasthuiszusters Antwerpen vzw, 
NICU Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en het 
COS Antwerpen
03/830 73 10 

Follow-Up Centrum Brussel (Early Birth):
Samenwerking met de NICU UZ Brussel, 
NICU UMC Sint-Pieter, NICU UKZKF Brussel en 
het COS Brussel
02/ 477 56 95 

Follow Up Centrum Leuven – Limburg:
Samenwerking met de NICU UZ Leuven, 
NICU ZOL Genk en het COS Leuven – Limburg
016/33 75 08 (Leuven) - 089/32 76 79  (Limburg)

Follow-Up Centrum Oost- en West-Vlaanderen:
Samenwerking met de NICU UZ Gent, 
NICU AZ Sint- Jan Brugge en het COS Gent
09/332 57 44 

Centra voor Ontwikkelingsstoornissen:
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Antwerpen
 03/830 73 10
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Brussel
 02/477 56 95
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Gent
 09/332 57 44
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Leuven
 016/33 75 08 


