
Uitnodiging Ronde Tafel: prematuriteit of vroeggeboorte
4 maart 2010 van 14 tot 15u30 – Parlement (Leuvensestraat 21 - Brussel)

Prematuriteit, een maatschappelijk- en gezondheidsdebat

Hoe wordt prematuriteit opgenomen in ons gezondheidsbeleid?
Wat zijn de belangrijkste gevolgen van een vroegtijdige geboorte op lange en korte  

termijn op de ontwikkeling en de gezondheid van de kinderen? Op de beleving en  
ondersteuning van de ouders en de maatschappij in het algemeen?

Wat zijn de actuele uitdagingen en waar willen we naartoe?

Beste,

Ongeveer 8% van alle pasgeborenen worden vroegtijdig geboren en ongeveer 1 à 2%  wordt  
geboren voor de 32ste zwangerschapsweek (2 maanden te vroeg). En dit aantal is aan het stijgen. 
De vorderingen die gemaakt werden in de behandeling van de meest kwetsbaren onder ons 
hebben  het  sterftecijfer  van  deze  baby’s  aanzienlijk  verminderd.  Maar  prematuriteit  kan 
gevolgen hebben op de gezondheid van deze baby’s, op lange en korte termijn.

De  complicaties  en  risico’s  op  de  gezondheid  van  prematuren  zijn  talrijk.  Deze  gaan  van 
concentratiestoornissen of verzwakking van het prestatievermogen tot een ernstige mentale of 
fysieke handicap. Vroegtijdige geboren baby’s zijn zeer gevoelig voor infecties en ziektes van de 
luchtwegen, met gevolgen op korte termijn (astma, piepende ademhaling).  Op donderdag 4 
maart zullen specialisten, ouders en politici samenkomen in het Parlement voor een Ronde Tafel  
gewijd aan dit onderwerp.  Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de gedeputeerden 
Muriel  Gerkens,  Yolande Avontroodt  en Maya Detiège.  Zij  zullen de debatten introduceren,  
voorzitten en concluderen. 

In bijlage vindt u de volledige agenda van de dag en een antwoordstrook. 

Uiteraard staan wij steeds tot uw dienst,

Met vriendelijke groeten,

Muriel Gerkens Yolande Avontroodt Maya Detiège
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AGENDA 

14u00 Mevrouw Gerkens (Ecolo)– Verwelkoming en 
introductie: resultaten van een audit over 
prematuriteitbeleid in Europa en België (2009).

14h15 Professor Van Overmeire (Voorzitter Belgische 
Vereniging voor Neonatologie, Erasmus 
ziekenhuis, Brussel) – welke complicaties en 
risico’s op de gezondheid van prematuren?

14h30 Dokter Kalenga (neonatoloog CHR, Namen) - 
Hoe deze complicaties en risico’s op de 
gezondheid van prematuren te voorkomen? 
Met welke middelen?

14h45 Oudervereniging VVOC – De gevolgen op het 
familieleven, sociaal- en werkleven ? van de 
ouders

15h00 Twee getuigenissen
15h15 Mevrouw Avontroodt (Open VLD), Mevrouw 

Detiège (sp.a)  – 
Conclusie: wat kunnen we doen?

- Op korte termijn
- Op lange termijn

15h30 Vragen rondje – 4-uurtje


