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De EFCNI

De Europese Stichting voor de zorg voor pasgeborenen (EFCNI) is de eerste pan-Europese 
netwerkorganisatie  die opkomt voor de belangen van vroeggeboren en pasgeboren kinderen 
en hun gezinnen. Het brengt ouders samen met deskundigen in de gezondheidszorg vanuit 
verschillende disciplines en wetenschappers, met het gemeenschappelijke doel de gezondheid 
op de lange termijn van vroeggeboren en pasgeboren kinderen te verbeteren. De visie van EFCNI 
is te zorgen voor de best mogelijke start van het leven voor iedere baby.

Voor meer informatie bezoek ons op 
www.efcni.org

Over GLANCE

The Global Alliance for Newborn Care (GLANCE) is een wereldwijd network om de belangen te 
vertegenwoordigen van te vroeg, te klein en ziek geboren baby’s en hun gezinnen. Geïnitieerd 
en gecoördineerd onder de paraplu van EFCNI wil GLANCE ouders uit alle delen van de wereld 
betrekken bij het uitwisselen van kennis en ervaringen. GLANCE streeft ernaar de last voor 
getroffen gezinnen en hun prematuur en ziek geborenen te verminderen om hen te helpen op te 
bloeien na de fase van overleving.

Voor meer informatie bezoek ons op 
www.glance-network.org

Wereldwijde oproep tot actie voor de zorg van pasgeborenen

Geef ouders meer invloed  

• Beschouw ouders te alle tijden als de belangrijkste verzorgers van hun baby’s 
en waardeer, betrek en ondersteun hen in die rol

• Zorg voor emotionele, psychologische, geestelijke en � nanciële ondersteu-
ning voor ouders

Follow-up en nazorg na ontslag

• Zorg voor begeleiding bij ontslag, follow-up en nazorg voor kinderen die 
te vroeg, te klein of ziek of met aanverwante gezondheidsproblemen zijn 
geboren, om hun gezondheid op lange termijn en kwaliteit van leven te 
bevorderen

• Zorg voor continue toegang tot medische, financiële, educatieve, emotionele 
en psychosociale ondersteuning aan deze kinderen en hun gezinnen, thuis 
en in instellingen

Onderzoek en het verzameling van gegevens

• Identificeer voorspellende factoren voor ontwikkeling en lange termijn 
uitkomsten en ontwikkel instrumenten om vergelijkend onderzoek mogelijk 
te maken

• Ondersteun onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind, ontwikkel 
en implementeer klinische richtlijnen en protocollen, om wetenschappelijk 
onderbouwde zorg, verbetering van overleving, vermindering van ziektelast 
en verbetering van levenskwaliteit te bereiken

Kader en Strategieën

• Ontwikkel en stel nationale en internationale kaders vast voor strategieën 
om de risico’s voor, tijdens en na de geboorte te minimaliseren



Oproep tot actie

GLANCE vertegenwoordigt de belangen van te vroeg, te klein of ziek geboren baby's en hun 
families. Het heeft als doel om de gezondheid van pasgeborenen en moeders wereldwijd te 
verbeteren, zorg in alle omstandigheden te waarborgen en elk meisje, elke vrouw en ouder 
in staat te stellen goed geïnformeerde keuzes en beslissingen te maken voor en tijdens de 
zwangerschap en bevalling, tot en met de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Daarom roept GLANCE op actie te ondernemen op:

Gezonde voortplanting voor meisjes en vrouwen  

• Geef iedere puber en volwassene uitgebreide gestandaardiseerde wetenschap-
pelijk onderbouwde seksuele voorlichting, die aansluit bij de leeftijd

• Zorg dat ieder meisje en iedere vrouw vrije toegang heeft tot gratis  gezond-
heidsinformatie en tot betaalbare gezondheidszorg om haar welzijn, waardig-
heid en zelfrespect in preconceptie, seksualiteit, zwangerschap en ouderschap 
te bevorderen

Gezonde zwangerschap   

• Ontwikkel en verspreid kennis over alle thema’s die betrekking hebben op een 
gezonde zwangerschap 

• Voer maatregelen in om te waarborgen dat alle zwangeren toegang hebben tot 
gezondheidzorg van hoge kwaliteit

Veilige en respectvolle bevallling

• Voorzie iedere vrouw van een veilige omgeving en respectvolle ondersteunen-
de zorg gedurende de baring en bevalling

• Zorg voor opleiding, training en uitrusting van zorgverleners om zorg van hoge 
kwaliteit te garanderen

Verzorging 

• Geef iedere te vroeg, te klein of ziek geboren baby, onder alle omstandigheden, 
kwalitatief hoge zorg , voor de beste start in het leven om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen 

• Voer in ziekenhuizen een beleid waarin moeder en kind niet van elkaar geschei-
den worden en biedt gezinsvriendelijke voorzieningen

• Bevorder continue training van zorgverleners en bied ouders betrokkenheid in 
alle aspecten van de zorg
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