HUIDOP-HUID
CONTACT
dé beste plek voor
mij als baby
om...

In

10

stappen naar succesvolle Kangoeroezorg

Elke organisatie voor kraamzorg en zorg aan pasgeboren baby’s
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.. je te
leren kennen

..het
immuunsysteem te
versterken

de
hechting
met jou te
stimuleren
temperatuur
ademhaling
hartslag, bloedsuiker te stabiliseren

de hersenontwikkeling en
groei te bevorderen

2
3

jouw
zelfvertrouwen te
vergroten

6

traint alle zorgverleners in kennis en
vaardigheden om Kangoeroezorg te implementeren.

informeert alle zwangere vrouwen en hun partner over het
belang van Kangoeroezorg.

7
8

minder
stress en
pijn te ervaren

jouw
melkproductie te stimuleren waardoor
borstvoeding beter gaat

heeft een geschreven visie
en protocol voor Kangoeroezorg.

4
5

ondersteunt ouders
van gezonde, zieke,
dysmature en preterm geboren baby’s om direct
na de geboorte, indien
mogelijk, Kangoeroezorg te geven waarbij de
baby geobserveerd wordt.

instrueert en begeleidt ouders en andere familieleden tijdens de Kangoeroezorg met aandacht voor de transfer
en veiligheid.

streeft naar 24/7 Kangoeroezorg; biedt ouders en hun
baby’s continu huid-op-huid
contact 24 uur per dag, 7
dagen per week tot ontslag
uit het ziekenhuis.

10

geven baby’s tenminste 1
uur Kangoeroezorg per
keer wanneer het niet
24/7 wordt geboden.

promoot Kangoeroezorg zoveel mogelijk om te voorzien
in de behoefte van de baby
aan warmte, comfort en
liefde.

9

draagt zorg voor het
warmte management
van de baby gedurende het kangoeroeën.

bevordert de toepassing van
Kangoeroezorg door middel
van informatiefolders, dagboekje, het patiëntendossier
en na ontslag.

Vrij vertaald: https://borntobebreastfed.com/wp-content/uploads/2014/11/KC-Ten-Steps-Nov17.pdf

“Skin-to-skin contact is actually a place of care, it is not something we “do” for the preterm” (Dr Nils Bergman, 2015)
De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) behartigt de belangen van te klein, vroeg en ziek geboren
kinderen en hun ouders. Kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld voor verloskunde-, kraam- en neonatologieafdelingen
vanuit de behoefte van ouders voor hun kind. Family Centered Developmental Care is daarbij het uitgangspunt voor
de zorg. Tijdens zelfevaluaties, verbetertrajecten en audits observeerden de VOC dat implementatie en toepassing
van Kangoeroezorg zich gemiddeld beperkt tot 1 – 1 ½ uur per dag. Ondanks het feit dat ruim 40 jaar beschikbare
wetenschappelijke onderbouwing is voor verbeterde gezondheidsuitkomsten voor zowel moeder als kind.
Dit was de aanleiding om vanuit het Neokeurmerkprogramma (NKP) een expertmeeting te organiseren in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Deze stond in het teken van Kangoeroezorg met als vraagstelling;
Welke knelpunten bestaan er wat het veelvuldig toepassen van Kangoeroezorg beperkt en welke verbeterpunten zijn
er om de knelpunten op te heffen? De hierbij verkregen informatie is de aanleiding voor de ontwikkeling van een
implementatiekaart om Kangoeroezorg op een correcte wijze te implementeren op neonatologie-, kraam- en/of moeder
en kind afdelingen.
Kangoeroezorg betekent dat de baby borst- op-borst, huid-op-huid wordt vastgehouden, idealiter door de moeder. Het
wordt door sommige gezien als een ‘positie’, anderen zien het als de natuurlijke habitat voor de baby (Bergman,2005)
of als een behandeling voor de baby (Ludington-Hoe 2013)
Ooit werd de Kangoeroezorg begonnen als noodoplossing voor het gebrek aan couveuses, medische apparatuur
en de hoge infectiegraad. Inmiddels is er wetenschappelijk bewijs dat Kangoeroezorg een veilige interventie is om
de fysiologische toestand van het kind te helpen verbeteren (WHO, 2015). Het is effectief in het voorkomen van
morbiditeit en mortaliteit bij te vroeggeboren baby’s en kinderen met een laag geboortegewicht. Daarnaast heeft
huid-op-huid-contact een gunstig effect op de co-regulatie welke de basis is voor optimale hechting, borstvoeding,
fysiologische aanpassing (thermoregulatie, respiratoire, cardiale en metabolische functie, neurologische gedrag) en op
de gezondheid van moeders. Het laat ook op latere leeftijd positieve effecten op hechting en ontwikkeling zien (Charpak
et al., 2017) De impact gaat wellicht nog verder. Fysiek contact heeft mogelijk levenslange gevolgen op ons genetisch
materiaal (Moore et al, 2017).
The Best Practice: Gezondheidsorganisaties promoten Kangoeroezorg als ‘the best practice ‘. Nyqvist et al. (2010).
adviseert Kangoeroezorg ‘zo snel mogelijk, zo lang mogelijk en zo ononderbroken mogelijk’ te bieden. De WHO
adviseert dat het continu bieden 24/7 de norm zou moeten zijn. Toch blijkt uit onderzoek (Raiksha e.a.,2017) dat in
Europa gemiddeld een matige 0.3 tot 6.6 uur per dag Kangoeroezorg aan prematuur geborenen wordt geboden.
Ondanks alle inspanningen, waaronder het afschaffen van bezoektijden, de uitbreiding van rooming-in mogelijkheden
en de realisatie van familiekamers blijft de gemiddelde kangoeroeduur ver achter bij de gewenste 24/7. Slechts 45%
van alle pasgeborenen wordt wereldwijd direct na de geboorte op de borst van de moeder gelegd. Anders gesteld: 77
miljoen pasgeborenen lopen deze levensreddende zorg mis (UNICEF, 2016)
Belemmeringen: Zorgprofessionals staan positief tegenover Kangoeroezorg maar het faciliteren blijkt een hekel punt.
Resultaten uit de expertmeeting (zie bijlage) geven aan dat elke zorgprofessional op basis van eigen kennis, kunde en
ervaring Kangoeroezorg promoot en ondersteund. Het ontbreken van een visie en standaardprotocollen, onvoldoende
kennis en vaardigheden van personeel, beperkte facilitaire mogelijkheden, praktische problemen, culturele barrières en
gebrekkige voorlichting aan ouders zijn oorzaken dat Kangoeroezorg niet structureel en frequent wordt toegepast op
afdelingen. Deze komen overeen met de uitkomsten uit wetenschappelijke studies, waaruit blijkt dat in slecht 8% van de
NICU’s Kangoeroezorg als standaard zorg heeft ingevoerd (Seldman, 2015)
Transitie van couveusezorg naar Kangoeroezorg: Niet de couveuse maar huid-op-huid is dé optimale plek voor
de baby. Kangoeroezorg is de primaire toepassing van familie- en ontwikkelingsgerichte zorg. Ouders en kinderen
worden niet onnodig gescheiden en co-regulatie wordt bevorderd waardoor hechting kan plaatsvinden. Het verlengen
van tijd in Kangoeroezorg is dé effectieve manier om de ouder-kind hechting te verbeteren (Kommers, 2018). De
transitie van couveusegericht naar de familie gecentreerde Kangoeroezorg willen wij stimuleren met de ontwikkeling
van de implementatiekaart voor Kangoeroezorg, samen met de informatiefolder en poster voor ouders. Ons doel is
Kangoeroezorg tot standaardzorg te verheffen op de afdelingen.
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Disclaimer
De Implementatiekaart Kangoeroezorg, de poster met 10-stappenplan Kangoeroezorg, poster voor Kangoeroezorg ouders en
informatiefolder Kangoeroezorg voor ouders zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de makers, noch Vereniging
van Ouders van Couveusekinderen, stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/
of onvolkomenheden in de informatievoorziening en toepassing van Kangoeroezorg in de praktijk.

