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1. Vergaderingen college. 

Het college vergaderde vier maal in het jaar 2014 : 25/3; 18/6; 16/9 en 16/12. 

Op 18-6-2015 betrof het een vergadering met alle diensthoofden neonatologie om een overzicht 

te geven van de activiteiten van het college en deze met allen te bespreken. 

De andere drie vergaderingen betrof het voorstellingen van de verschillende subgroepen en het 

nemen van beslissingen betreffende de vorderingen van het werk van het college. 

Deze verslagen en voorstellingen kan U vinden in bijlage. 

 

2. Resultaten NicAudit. 

Hebben alle centra de data van patiënten jonger dan 32 weken en/of minder dan 1500 gram in 

NicAudit ingevoerd. De database is dus voor de vierde keer op rij volledig. Een nieuw overzicht 

werd gemaakt van de mortaliteit en outcome voor de leeftijden tussen 22 en 28 weken in België 

en dit werd voorgesteld op verschillende meetings. De voordrachten vindt u in de bijlage. 

 

3. NeoKiss werkgroep : surveillance van nosocomiale infecties in NICU. 

In 2013 namen 12 diensten neonatologie deel aan de registraties van nosocomiale infecties bij 

prematuur geboren baby’s. Een nieuw rapport hierover werd gemaakt en is beschikbaar voor 

de deelnemende diensten waarbij ze zich kunnen vergelijken met de andere diensten. 

Een aantal belangrijke acties werden ondernomen : 

- Een nieuwe analyse werd gemaakt en besproken 

- Een nieuw protocol voor registratie werd opgemaakt 

- De belangrijke problematiek van datacleaning werd besproken 

- Een voordracht over katheterzorg werd gemaakt aan de hand van de cijfers van NeoKiss 

en een voorstel voor zorgbundel werd opgemaakt. 

Al deze gegevens kan u vinden in de bijlage. 

De werkgroep vraagt in het bijzonder een financiering voor een externe audit van de database 

om nog beter te kunnen werken in de toekomst. 

 

4. N* Werkgroep. 

Een N* werkgroep werd opgestart waarbij leden van het college, leden van het college 

Pediatrie, vertegenwoordigers van de N*eenheden en vertegenwoordigers van de NICU 

aanwezig zijn.  

De groep is als volgt samengesteld : 

• NIC-College : G Naulaers, Luc Cornette ,P Van Reempts(expert), AB Johansson, C 

Lecart , K Mathé 

• N*: J Goedseels (HIS,Ixelles) , N Saive ( Bois Abbaye Liège), M Melchior (St 

Elisabeth Namur) , Hilde Van Hauthem (Halle/ College pédiatrie), Philip Jeannin 

(Gent), Peter Aerssens (Hasselt) 

• Collège de pédiatrie : M Pletinckx (College pediatrie) 

• Administration Cellule qualité : A Clercx 



Data Management : Ingrid Mertens 

 

De werkgroep heeft in het jaar 2014 driemaal vergaderd en heeft gedurende deze vergaderingen 

vooral het cijfermateriaal bekeken en geïnterpreteerd dat door de groep van Mevrouw Mertens 

werd aangebracht, aangevuld met cijfers van het RIZIV. Hierdoor kon voor de eerste maal een 

goed overzicht bekomen worden van het aantal N*eenheden, het aantal patiënten, de 

pathologie, de financiering, het aantal verpleegkundigen/vroedvrouwen en de gemiddelde 

ligduur. Deze cijfers vindt U ook in bijlage. 

Een volgende stap zal nu zijn om een verslag en aanbevelingen te maken betreffende deze data. 

 

5. Follow-up werkgroep. 

In 2015 werd beslist een werkgroep follow-up op te starten om een database te verwezenlijken 

die de follow-up gegevens van 4 maanden, 1 jaar, 2 jaar en 5 jaar kan weergeven en kan 

koppelen aan de NicAudit database. Dit wordt zo specifiek gevraagd in de wettekst betreffende 

de conventie follow-up. De beslissing werd genomen om daarvoor Eveline Himpens halftijds 

voor één jaar aan te nemen. Zij heeft een grote ervaring in follow-up (Cfr Postdoc na doctoraat 

over follow-up) en kent de verschillende groepen goed. Een eerste vergadering met alle followup 

centra en de afgevaardigden van neonatologie in 2015 is hierbij goed verlopen. Een verslag 

hiervan vindt u al in bijlage. 


