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In Nederland worden elk jaar 15.000 kinderen te vroeg geboren, 600 kleuterklassen vol.

ZONDAG 6 MEI 2018 DAG VAN DE COUVEUSEOUDERS
Dinsdag 3 april 2018
Elke dag worden in Nederland 48 kinderen te vroeg geboren. Per dag overlijden drie kinderen aan de
gevolgen. De gevolgen voor de overige kinderen, de ouders en omgeving is intens, vaak levensbepalend. De
kinderen hebben een veel groter risico op orgaanproblemen (zoals hersen-, hart-, darm-, en andere orgaan
en zintuigelijke afwijkingen), persoonlijkheidsstoornissen en andere problemen. De ouders vallen in een zeer
stressvolle periode van soms jaren, door te weinig goed ingerichte “nazorg” na een langdurig verblijf op een
afdeling van neonatale intensieve zorg (NICU). De gevolgen zijn verlies van arbeid, verandering van
persoonlijkheid en een enorm hogere kans op herhaling vanwege stress PTSS (Post Traumatische Stress
Syndroom) bij de moeder. Voor de maatschappij betekent dit een jaarlijkse kostenpost van miljarden euro’s
(bron: jaarlijks congres vroegsignalering bij prematuur geborenen op 15 november 2017 voor medisch
specialisten)

Elk jaar op de eerste zondag van mei organiseert Stichting Prematurendag organiseert samen met tientallen
vrijwilligers de Dag van de Couveuseouders met een “Picknick @ the Parc”. Dit jaar zelfs op vier locaties,
Bellingwolde (Groningen), Breda, Haarlem en Groesbeek (Nijmegen). Op deze dag komen niet alleen de
couveuseouders met hun kinderen bij elkaar, ook zijn vrienden, familie, collega’s en andere mensen
uitgenodigd om samen deze dag te vieren. Want ondanks alle zorgen zijn we maar wat trots dat we ouders
mogen zijn.
Dankzij de vele sponsors kunnen we de kosten voor de deelnemers heel laag houden en zijn mensen al vanaf
3,50 EUR van harte welkom! Kinderen tot drie jaar zijn zelfs gratis. De aanwezigen genieten van een volledig
georganiseerde en gezellige dag vol leuke activiteiten. Lekker springen op een luchtkussen, schminken, een
goochelaar, een bingo, lekker eten, drinken en nog veel meer. Per locatie zijn de activiteiten verschillend.
Iedereen kan zich online inschrijven via onze website www.DagvandeCouveuseouders.nl.

Stichting Prematurendag is een landelijk platform vóór en dóór ouders van couveusekinderen. Door het
bieden van informatie, het mogelijk maken van lotgenotencontact en behartigen van de belangen van
couveuseouders, proberen we de wereld van de Neonatologie afdeling, waar te vroeg, te klein en ernstig ziek
geboren kinderen verblijven, naar buiten te brengen. Landelijk zijn hiervoor meer dan 250 vrijwilligers actief,
om dit zowel nationaal, regionaal als lokaal mogelijk te maken. Diensten zijn onder andere het belangeloos
aanbieden van speciaal ontworpen kleding voor de aller aller kleinsten, juiste en duidelijke informatie, blogs
van couveuseouders, een app voor in het ziekenhuis (EPD) en het ondersteunen voor in de keuze van
zorgverzekeringen. Alle programma’s zijn ontwikkeld dóór en vóór ouders van couveusekinderen.
Onze video van de Dag van de Couveuseouders in 2017: https://www.youtube.com/watch?v=zt9iTNo3LC0
De poster: https://beta.prematurendag.nl/wp-content/uploads/2018/03/Poster002_dvdc2018_algemeen.pdf
De website: www.DagvandeCouveuseouders.nl
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Voor meer informatie: Sander Jonker (Voorzitter Stichting Prematurendag): 06-21220983 of
sander@prematurendag.nl. Kijk ook op www.prematurendag.nl
Alle rechten van de video en beeldmateriaal liggen bij Stichting Prematurendag.
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