
uitnodiging symposium
Koesteren, daar gaan ouders vóór

zaterdag 29 maart 2014 | officiële opening  
neonatale intensieve zorgenafdeling (NIZ) 

UZ Leuven campus Gasthuisberg



Ruim 10 jaar geleden werd het startschot gegeven voor het uitdenken van een concept voor 
een	nieuwe	neonatale	intensieve	zorgenafdeling	(NIZ).	De	realisatie	van	het	toen	nog	prille	

neonatale	project	‘Koesterende	en	OntwikkelingsOndersteunende	Zorg’	of	KOOZ	was	hierbij	
een belangrijke drijfveer en inspiratiebron. 

Het creëren van een optimale architecturale omgeving voor ontwikkelingsgerichte zorg en 
maximale betrokkenheid van ouders en gezin werd dan ook het speerpunt. Daarnaast waren 
infectiecontrole en preventie van patiëntenincidenten belangrijke aandachtspunten. 

Algauw werd duidelijk dat een concept met individuele kamers het meest tegemoet zou 
komen aan bovengenoemde prioriteiten. 

De uiteindelijke realisatie en ingebruikname van de nieuwe single family room NIZ is een 
belangrijke mijlpaal die tegelijk perspectief biedt op verdere optimalisatie van de zorg voor 
fragiele pasgeborenen en hun ouders. Hierbij wordt er gefocust op het kind binnen zijn gezin, 
waar ouders een sleutelrol vervullen in de zorg. 



 Nicolasfonds

Tien jaar nadat het Nicolasfonds vzw boven de doopvont werd gehouden, wordt op 29 maart 2014 het in de schoot van 
de KU Leuven opgerichte Nicolasfonds voor Neonatologie, plechtig ingehuldigd. De vzw zal blijven voorzien in materiële 

omkadering voor ouders van kinderen die op de NIZ verblijven en nood hebben aan chronische zorg. Het KU Leuven Fonds 
zal onderzoek naar de gevolgen van opname op de NIZ bevorderen en ondersteunen en wil met haar initiatieven een 
aangepaste psychosociale omkadering en ondersteuning voor ouders en gezin nastreven. Actrice Hilde De Baerdemaeker, 
trotse mama van een vroeggeboren tweeling, wil door het opnemen van het meterschap van dit fonds de aandacht voor het 
optimaal en maximaal betrekken van ouders bij de zorg warm houden. 

Voor wie het Nicolasfonds wil steunen:
•	 IBAN	nr.	BE	94	7350	0841	2514	(ten	voordele	van	vzw	–	zonder	fiscaal	attest)
•	 IBAN	nr.	BE	45	7340	1941	7789	met	vermelding	“EQQ-FONCLS-O2010”	 

(ten	voordele	van	KU	Leuven	Fonds	–	met	fiscaal	attest)

Meer info: www.nicolasfonds.be Nicolas Fonds vzw



muzikale omkadering Koordinaat – x - x

prOGrAmmA
 8 uur Registratie en ontvangst met koffie 

 8.50 uur Verwelkoming
  prof. dr. Gunnar Naulaers  |  diensthoofd neonatologie  

 9 uur Systems perspective and scientific evidence of family-centered developmentally supportive care
  Björn	Westrup,	mD,	phD		|  medical	director	of	neonatology,	Karolinska	University	Hospital	-	Danderyd,	
	 	 director	of	the	Karolinska	NIDCAp	Training	Center,	Stockholm,	Sweden	

 9.45 uur Development of care in the NICU
  robert	White,	mD	 |  neonatologist, Regional Newborn Program, 
	 	 memorial	Hospital	of	South	Bend,	South	Bend,	Indiana,	USA	

 10.30 uur koffiepauze



 11 uur Zorg voor de prematuur: een verhaal van permanente evolutie
  prof. dr. em. Hugo Devlieger

 11.30 uur  Koesterende en ontwikkelingsondersteunende zorg als uitgangspunt 
  voor het ontwerp van een nieuwe NIZ: de Leuvense ervaring
  prof. dr. Gunnar Naulaers  |  diensthoofd neonatologie, UZ Leuven 
 	 prof.	dr.	Christine	Vanhole		|  staflid neonatologie, UZ Leuven  
 	 marco	Vrancken	 |  adjunct-hoofdverpleegkundige	neonatologie,	UZ	Leuven		

 12 uur Academische zitting
  Toespraak prof.	dr.	marc	Decramer	 |  gedelegeerd bestuurder UZ Leuven   
  Toespraak prof. dr. Rik Torfs  |  Rector KU Leuven  
  Plechtige inhuldiging van het Nicolasfonds voor neonatologie onder het meterschap van mevr. Hilde De Baerdemaeker

 12.30 uur Feestelijke receptie met wandelbuffet

 13.30 uur Start rondleiding nieuwe NIZ, in kleine groepen (tot 15.30 uur)

Muzikaal intermezzo voorzien door Koordinaat, onder leiding van Jan Van Hove



 Praktisch

Inschrijven
•	 Inschrijven voor het symposium & opening nieuwe NIZ is verplicht. Deelname is gratis.
•	 Graag	uw	aanwezigheid	bevestigen	vóór	5	maart	2014	via	www.uzleuven.be/neonatologie

Locatie 
•	 Het symposium vindt plaats in het Auditorium O&N1,	UZ	Leuven,	Herestraat	49,	3000	Leuven.
•	 Volg	de	pijlen	‘Opening	nieuwe	NIZ’vanaf	de	ontvangsthal	van	het	ziekenhuis	of	vanaf	parking	Villa.	
•	 Parkeren is mogelijk op Parking Villa en op de bezoekersparking. Hou er rekening mee dat er wegenwerken  

uitgevoerd worden aan de toegangswegen rond campus Gasthuisberg. De meest recente info vindt u op  
de website www.uzleuven.be/wegenwerken

Meer informatie 
an.carmen@uzleuven.be	of	tel.	016	34	32	11

 

Nicolas Fonds vzw

Accreditatie voor Ethiek  en Economie (rubriek 6) werd aangevraagd.


