Persbericht

Primeur in België

ODISEE WIL KRAAMZORG DIGITALISEREN
De opleidingen Vroedkunde en ICT van de Odisee‐hogeschool werken aan een digitale tool
voor de pre‐ en postnatale zorg. Samen met VOKA en het Imelda‐ziekenhuis in Bonheiden
willen ze zo het ‘analoge’ moederboekje vervangen en het verblijf op de kraamafdeling
verkorten. De digitalisering wordt een primeur voor België.
Ontwikkeling van app en digitaal platform
Inge Tency van de opleiding Vroedkunde aan de Odisee‐hogeschool, en Els Dufraimont,
gynaecoloog aan het Imelda‐ziekenhuis in Bonheiden, willen de pre‐ en postnatale zorg in België
digitaliseren. “Samen met verschillende partners uit het innovatieplatform VOKA Health
Community willen we een app ontwikkelen en een bijbehorend digitaal platform in het leven
roepen”, zegt Inge. “Een gedigitaliseerde pre‐ en postnatale zorg zal de ouders actiever betrekken
bij de zwangerschapszorg. Daarnaast is het veiliger, verkleint het de administratieve rompslomp en
kost het minder. Zo’n digitale toepassing is bovendien altijd en overal toegankelijk voor zowel
ouders als zorgverleners.”
Veel nadelen bij huidige werkwijze
Vandaag wordt het moederboekje van Kind & Gezin nog altijd gebruikt om ouders tijdens en na
een zwangerschap te begeleiden. Dat boekje bundelt medische gegevens en administratieve
documenten. Toekomstige en kersverse ouders brengen het bij elke consultatie mee. Maar die
werkwijze kent veel nadelen: de informatie overschrijven is tijdrovend en verhoogt de kans op
fouten, ouders vergeten het boekje geregeld en een echte interactie ontbreekt. Bovendien dringt
een reorganisatie van de postnatale zorg zich op omdat het verblijf van de moeder op de
kraamafdeling verkort moet worden. In België verblijft een vrouw gemiddeld ruim vier dagen in het
ziekenhuis, terwijl het gemiddelde in de OESO‐landen op drie dagen ligt.
Primeur voor België
Voor de digitalisering werken Inge en Els samen met de opleiding ICT van Odisee en diverse
partners binnen het kennisplatform Voka Health Community. “Wanneer het project gerealiseerd is,
zal België een van de pioniers in Europa zijn in digitalisatie van pre‐ als postnatale zorg”, aldus Inge.
Meer info (niet voor publicatie)
Inge Tency, Docente opleiding Vroedkunde, Odisee Campus Waas. Tel:
. E‐mail: inge.tency@odisee.be
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Els Dufraimont, Dienst Gynaecologie‐Verloskunde Imelda‐ziekenhuis Bonheiden. Tel:
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. E‐mail: els.dufraimont@imelda.be
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee.Tel:
filip.clarisse@odisee.be
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