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This thesis describes the outcome of our studies on assessment of stress and discomfort 

in preterm infants. Furthermore it describes the implementation of the Newborn 

Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) as well as the 

evaluation of its results on clinical, developmental and growth outcome. We also evaluated 

satisfaction of parents and nursing staff following NIDCAP implementation.

Comfort scale

We validated the Comfort scale for its use in ventilated preterm infants. The clinimetric 

properties (criterion-related validity and interobserver reliability) were assessed and a 

first evaluation of the diagnostic properties (sensitivity and specificity) of the Comfort 

scale was performed. Criterion validity, assessed by correlating the Comfort scale with 

the traditionally used clinical judgment regarding the amount of stress, appeared to be 

good. The reliability of the separate items as well as the total Comfort scale score was 

very satisfying. The diagnostic quality of the Comfort scale appeared to be excellent 

and resulted in a cut off point of 20, meaning the infant is suffering from stress if the 

score is above 20 points. Therefore the Comfort scale appeared to be a valid and reliable 

measurement tool to assess the presence of stress in ventilated preterm infants.

The Comfort scale was then used to study if high frequency ventilation (HFV) was 

an additional stressor compared to conventional ventilation (CV). This was studied in 

a cohort of preterm infants with Respiratory Distress Syndrome. Infants received either 

HFV or CV based on existing unit protocols and were sedated with a standard dose 

of continuous morphine. Comfort scale scores between the groups were comparable, 

adjustment for baseline differences revealed no differences in scores. Strikingly a large 

amount of Comfort scale scores were indicating stress in both groups, 34.0% in the 

HFV group and 35.6% in the CV group. The current use of sedatives seems insufficient 

to prevent high stress scores. We recommend assessing stress by means of the Comfort 

scale on a routine basis during mechanical ventilation. Furthermore, to prevent stress, 

a combination of non-pharmacological interventions, sedative and analgesic medication 

is necessary. While sedative and analgetic policies need to be studied extensively as 

demonstrated in our study.

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program

Following the measurement of stress, we explored developmental care and specifically the 

NIDCAP as a method to enhance infants’ potential for normal development and to reduce 

the negative effect of their stay in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Behaviour of 

the preterm infant is sequentially observed with this method. The observed behaviour is 

subdivided into five subsystems: autonomic, motor, state, attention/interaction and self 

regulatory system. Following the observation a case report is written assessing the infants’ 

current ability to organize and modulate the subsystems. Subsequently recommendations 

for the adjustment of environment and care as well as providing individual appropriate 

interventions to prevent stress and to enhance development are applied.
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Current practice

A survey on the current practice concerning developmental care was performed. Dutch 

speaking NICU’s in the Netherlands and Flanders were surveyed with a questionnaire. The 

questionnaire contained five domains: Principles of Care, Concept Clarification, Facilities 

and Resources, Professionals and Expertise, Research and Future. There appeared to be 

consensus in the definition of developmental care but the outline of the concept as well 

as the availability of facilities and materials showed great diversity. Some NICU’s had 

professionals with a high degree of expertise and special training (NIDCAP certified).

In Dutch speaking NICU’s there appeared to be a continuum of developmental care. 

At one side of this continuum, developmental care initiatives of individual caretakers 

were applied. On the other side, developmental care according to NIDCAP principles 

characterized by individualized care, based on behavioural observation and available 

know-how was applied. In between developmental care with availability of materials, 

facilities, management support and a unit policy was applied.

Implementation

Implementation of NIDCAP started with the training and certification of five nurses 

as NIDCAP observers. All other NICU nursing and medical staff were introduced to 

theoretical principles and practical skills to be able to apply the NIDCAP intervention. 

Parents, nurses and doctors were coached by the five trained nurses to use the 

recommendations for adjustment of environment and care and individual interventions 

following the observation. The observations started within three days after birth and 

were repeated every seven to ten days or when major changes occurred and NIDCAP 

care ended at discharge from the NICU.

We studied short-term clinical outcome, development and growth, parent satisfaction 

and job satisfaction before and after NIDCAP implementation. Infants born with a 

gestational age of less than 30 weeks were included in a prospective phase-lag cohort 

study.

The study group consisted of 25 infants in the NIDCAP group and 26 infants in the 

conventional group. At study entry NIDCAP infants had a statistically significant lower 

birth weight, were more often small for gestational age, had smaller head circumferences 

and were less often multiples than conventional care infants. During NICU stay of the 

NIDCAP infants, two nosocomial infection outbreaks occurred, resulting in statistically 

significantly more infants developing pneumonia in the NIDCAP group.

Clinical outcome

After adjustment for the above mentioned differences, a statistically significant decreased 

risk for severe cerebral damage in favour of NIDCAP, was seen. No differences were 

observed in respiratory status, growth during NICU stay or length of NICU stay.
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Developmental outcome

We did not observe an effect of NIDCAP on mental or psychomotor developmental 

outcome of surviving infants. After adjustment for group differences and known outcome 

predictors, also no differences were seen between both care groups. At term age NIDCAP 

infants were still autonomic and motor less stable compared to conventional care infants. 

No differences were seen in the neurological status or growth parameters during the first 

24 months. 

Parent satisfaction

Satisfaction of parents was assessed with two questionnaires, one for overall care in the 

NICU and another for perceived support by nurses. Parents were statistically significantly 

more satisfied with caregiving according to NIDCAP principles than they were with the 

conventional care for their preterm infants. The rates in perceived support by nurses were 

higher for parents in the NIDCAP group, but not statistically significant.

Job satisfaction

A pre- and post-survey was performed among registered nurses with specialist neonatal 

qualifications or in training for these qualifications, to assess the effect of implementing 

NIDCAP on job satisfaction of the nursing staff.

No differences were seen in background variables of participants between the pre- 

and post-survey group. Individual components of job satisfaction on importance were 

ranked in the same order before and after NIDCAP introduction. Satisfaction was ranked 

in the same order before and after NIDCAP introduction as well. The post-survey overall 

satisfaction index slightly increased compared to the pre-survey. 

Scores suggested nursing staff to be repeatedly satisfied about their job. Major 

changes in nursing care practice by means of NIDCAP in our NICU hardly affected the 

overall satisfaction.

Methodological issues

The present studies concerned small sample size, non-randomized comparisons. NIDCAP 

can be seen as a complex intervention, made up of various interconnecting parts which 

may act both independently and interdependently and require a different methodology 

for evaluation of its effects.

Standardization of outcome parameters, methods of measurement and consistent 

timing of assessment is necessary to be able to compare separate study results and 

overcome the issues of non-randomization and small sample sizes, as in our study.

Our studies were hampered by another methodological issue, NIDCAP and conventional 

groups were not similar with respect to background characteristics, as well as some clinical 

characteristics. However differences were accounted for in multivariate analysis.
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Finally, the comparison of our results with other studies was restricted, due to duration 

of the intervention period of NIDCAP during the NICU period. In the Netherlands infants 

are transferred to referral hospitals as soon as intensive care is no longer required. At that 

time developmental care was not common practice in referral hospitals.

Integrating the results from the studies described in this thesis, combined with 

the methodological issues of studying developmental care, resulted in the following 

implications for further research and clinical practice.

Research implications

Research on stress should be focused on the measurement, prevention as well as 

treatment of stress. Consensus on the use of the Comfort scale as the way to measure 

stress for preterm infants would be a major step forward. Studies on adequate use of 

analgesics and sedatives are necessary.

Performing a multi-center NIDCAP study, combining quantitative and qualitative 

methodologies as well as medical, nursing and behavioural science viewpoints, would be 

worthwhile and is recommended. Besides medical outcome, evaluation should be focused 

on the measurement of psychological and morphological changes in brain function, 

wellbeing and behaviour of infants, as well as wellbeing of parents and satisfaction of 

professionals.

Studying NIDCAP should also focus on the way preterm infants react after being 

cared for by NIDCAP when the infant is challenged or triggered. Is the behaviour of 

NIDCAP infants more organized, do they show less stress behaviour and how is their 

(self)regulation compared to conventional care infants?

Another aspect of study should be the desirable length of the intervention and the 

continuity of individualized developmental care through NICU stay as well as during their 

following regional hospital stay.

The cultural context and beliefs in relation to developmental care and NIDCAP principles 

should be a question to be answered in future research as well.

The economic impact of the implementation and maintenance of developmental 

care practice should be evaluated. Cost savings possibly resulting from less medical 

consumption by preterm infants should be studied to be able to answer the question, if 

we should invest our financial limited resources in NIDCAP.

Implications for clinical practice

A developmental care environment for infants and their parents, in combination with 

individualized developmental care based on regular behavioural observations according 

to the NIDCAP, for the very preterm infants should be integrated into clinical practice in 

the NICU. All potential painful or stressful periods and events should be assessed with the 

Comfort scale and actions to prevent or minimise pain, stress and discomfort should be 

formulated in an individualized care plan.
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It is recommended to implement developmental care and NIDCAP with a multidisciplinary 

team, since it concerns all disciplines involved in the care of preterm infants. Within the 

actual implementation the special place of the nursing discipline, the backbone of the 

NICU has to be accounted for. It is also recommended to use the available expertise and 

knowledge of NICU’s who have already implemented developmental care and NIDCAP.

Conclusions

Despite questionable methodology issues and limited evidence of medical and 

developmental outcome, the findings of this thesis are encouraging. NIDCAP has been 

well received by the parents but also by the nursing staff. It is a very attractive concept 

from a human perspective. Despite the need of further research, it is reasonable to 

encourage NICU’s to implement developmental care, preferably consisting of individualized 

behavioural observations and assessment of stress and discomfort to prevent routines and 

structures which undermine the infants’ health, wellbeing and neurological development 

as well as the wellbeing of parents and to support infants in developing to their full 

potential.
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Dit proefschrift is een uiteenzetting van resultaten van onze studies naar stress 

en discomfort van de prematuur geborenen. De implementatie van het Newborn 

Individualized Developmental Care en Assessment Program (NIDCAP) wordt, evenals 

de resultaten hiervan op klinische-, ontwikkelings- en groeiuitkomsten, beschreven. Wij 

hebben zowel de tevredenheid van ouders als de werktevredenheid van verpleegkundigen 

na NIDCAP implementatie geëvalueerd.

Comfort schaal

De Comfort schaal werd gevalideerd voor gebruik bij beademde prematuur geborenen. 

De klinimetrische eigenschappen (criteriumgerelateerde validiteit en interwaarnemer 

betrouwbaarheid) werden bestudeerd en een eerste evaluatie naar de diagnostische 

eigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) van de Comfort schaal werd uitgevoerd. 

Criteriumvaliditeit, vastgesteld door het correleren van de Comfort schaal aan het 

traditioneel gebruikte klinisch oordeel over de mate van stress, bleek goed te zijn. Zowel 

de betrouwbaarheid van elk afzonderlijk item als de betrouwbaarheid van de totale 

Comfort schaal score stelden zeer tevreden. De diagnostische kwaliteit van de Comfort 

schaal bleek excellent en resulteerde in een afkappunt van 20 (een score van hoger 

dan 20 punten wijst op stress). De Comfort schaal bleek een valide en betrouwbaar 

meetinstrument te zijn om stress vast te stellen bij beademde prematuur geborenen.

Vervolgens werd de Comfort schaal gebruikt om te onderzoeken of hoog frequente 

beademing (HFV) een additionele stressfactor is in vergelijking met conventionele 

beademing (CV). Dit werd bestudeerd binnen een cohort van prematuur geborenen 

met een Respiratoir Distress Syndroom. De pasgeborenen werden beademd met HFV 

of CV op basis van bestaande afdelingsprotocollen en gesedeerd met een standaard 

dosering continue toegediende morfine. Comfort schaal scores tussen beide groepen 

waren vergelijkbaar, corrigeren voor verschil in achtergrondkenmerken leverde geen verschil 

op in scores. Opvallend was het grote aantal Comfort schaal scores dat wees op stress, 

34.0% in the HFV groep en 35.6% in de CV groep. Het huidige gebruik van sedativa lijkt 

hoge stress scores niet te voorkomen. We bevelen aan om tijdens de beademingsperiode, 

stress routinematig vast te stellen met de Comfort schaal. Om stress te voorkomen, is een 

combinatie van niet farmacologische interventies met sedativa en analgetica noodzakelijk. 

Studie naar het gebruik van sedativa en analgetica is nodig, zoals gebleken uit onze studie.

Newborn Individualized Developmental Care en Assessment Program

Naast het meten van stress hebben we de mogelijkheden van ontwikkelingsgerichte 

zorg, in het bijzonder de NIDCAP, onderzocht als methode om de mogelijkheden van de 

pasgeborenen op een normale ontwikkeling te versterken en de negatieve effecten van hun 

verblijf op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) te beperken. Met deze methode wordt 

het gedrag van de prematuur geborene herhaaldelijk geobserveerd. Het geobserveerde 

gedrag is onder te verdelen in vijf subsystemen: autonoom, gemoedstoestand, motorisch, 

attentie/interactie en zelfregulatie systeem. Na de observatie worden in een verslag de 
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mogelijkheden van de pasgeborene om de subsystemen te organiseren en te moduleren, 

vastgesteld. Vervolgens worden aanbevelingen voor aanpassing van omgeving en zorg 

gedaan en individueel geschikte interventies gegeven ter preventie van stress en ter 

ondersteuning van de ontwikkeling.

Huidige zorgverlening

Er werd een survey uitgevoerd naar de huidige praktijk betreffende ontwikkelingsgerichte 

zorg. NICU’s in Nederland en Vlaanderen werden onderzocht met behulp van een 

vragenlijst. Deze lijst bevatte vijf domeinen: Zorgprincipes, Conceptbeschrijving, Faciliteiten 

en Hulpmiddelen, Medewerkers en Deskundigheid, Onderzoek en Toekomst. Er bleek 

consensus te bestaan over de definitie van ontwikkelingsgerichte zorg, maar zowel de 

invulling van het concept als de beschikbaarheid van mogelijkheden en materialen lieten 

grote diversiteit zien. Sommige NICU’s beschikten over professionals met een hoog 

expertise niveau en specifieke training (NIDCAP gecertificeerd).

In de onderzochte NICU’s bleek een continuüm van ontwikkelingsgerichte zorg te 

bestaan. Aan de ene kant van dit continuüm staan de ontwikkelingsgerichte zorg initiatieven 

van individuele zorgverleners. Aan de andere kant staat de ontwikkelingsgerichte zorg 

op basis van NIDCAP principes, gekarakteriseerd door geïndividualiseerde zorg op basis 

van gedragsobservaties en de beschikbaarheid van kennis en kunde. Daar tussenin 

staat de ontwikkelingsgerichte zorg met beschikbaarheid van materialen en middelen, 

management steun en een ontwikkelingsgericht afdelingsbeleid.

Implementatie

De implementatie van NIDCAP startte met de training en certificering tot NIDCAP 

observatoren van vijf verpleegkundigen. De gehele verpleegkundige en medische staf 

kregen scholing in de theoretische principes en praktische vaardigheden, nodig om 

NIDCAP te kunnen toepassen. Ouders, verpleegkundigen en artsen werden gecoacht 

in het toepassen van de aanbevelingen, voortkomend uit de gedragsobservatie, de 

aanpassing van omgeving en zorg en de individuele interventies, door de gecertificeerde 

verpleegkundigen. De observaties startten binnen drie dagen na geboorte en werden 

iedere zeven tot tien dagen of bij grote veranderingen herhaald. NIDCAP zorg werd 

beëindigd bij ontslag van de NICU.

Wij bestudeerden de korte termijn klinische uitkomsten, ontwikkeling en groei, ouder- 

en werktevredenheid voor en na implementatie van NIDCAP. Kinderen geboren met 

een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken werden daartoe geïncludeerd in een 

prospectief gefaseerde (phase-lag) cohort studie.

De studiegroep bestond uit 26 pasgeborenen in de conventionele groep en 26 

pasgeborenen in de NIDCAP groep. Bij opname in de studie hadden de pasgeborenen 

uit de NIDCAP groep een significant lager geboortegewicht, waren vaker te licht van 

gewicht voor de zwangerschapsduur, hadden een kleinere schedelomtrek en vergeleken 
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bij de pasgeborenen van de conventionele groep was er minder vaak sprake van een 

tweeling. Tijdens het verblijf van de pasgeborenen uit de NIDCAP groep op de NICU deed 

zich tweemaal een nosocomiale infectie uitbraak voor. Hierdoor ontwikkelden, statistisch 

significant meer, pasgeborenen uit de NIDCAP groep een pneumonie.

Klinische uitkomsten

Na corrigeren voor bovenstaande groepsverschillen werd een statistisch significant 

verminderd risico op ernstige cerebrale schade gezien in het voordeel van de NIDCAP 

groep. Er werden geen verschillen gezien in de respiratoire status, de groei tijdens het 

verblijf op de NICU en de duur van het verblijf op de NICU.

Ontwikkelingsuitkomsten

We zagen geen effect van NIDCAP op de mentale of psychomotore ontwikkelingsuitkomsten 

van overlevende pasgeborenen. Na correctie voor groepsverschillen en bekende voorspellers 

van ontwikkelingsuitkomsten zagen we geen verschil tussen beide zorggroepen. Op de à 

terme leeftijd waren pasgeborenen uit de NIDCAP groep autonoom en motorisch minder 

stabiel vergeleken met de pasgeborenen uit de conventionele groep. Er werden geen 

verschillen gezien in de neurologische status of in de groei parameters gedurende de 

eerste 24 maanden.

Ouder tevredenheid

Tevredenheid van ouders werd vastgesteld door middel van twee vragenlijsten. Een 

voor de gehele zorg op de NICU en de ander voor de mate van ondersteuning door 

de verpleegkundigen. Ouders waren statistisch significant meer tevreden met de zorg 

volgens de NIDCAP principes dan de conventionele zorg voor hun prematuur geboren 

kind. De vermeende mate van ondersteuning door de verpleegkundigen was hoger voor 

de ouders van de NIDCAP groep maar niet statistisch significant.

Werktevredenheid

Om het effect van het implementeren van NIDCAP op de werktevredenheid van de 

verpleegkundige staf vast te stellen, werd een pre- en post-survey uitgevoerd onder 

gediplomeerde verpleegkundigen met een Intensive Care Neonatologie diploma of 

daarvoor in opleiding. Er werden geen verschillen gezien in de achtergrond kenmerken 

tussen deelnemers van de pre- en post-survey groep. De belangrijkheid van de individuele 

componenten van werktevredenheid werd voor en na het introduceren van NIDCAP 

op gelijke wijze gerangschikt. Tevredenheid over de individuele componenten werd 

eveneens voor en na NIDCAP introductie op gelijke wijze gerangschikt. De index van 

werktevredenheid was bij de post-survey iets toegenomen in vergelijking met de pre-

survey.
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De scores suggereren dat de verpleegkundige staf bij herhaling tevreden is over hun 

werk. Grote veranderingen in de verpleegkundige zorg, door het introduceren van NIDCAP 

op de NICU, hebben nauwelijks invloed gehad op de algehele werktevredenheid.

Methodologische kwesties

De huidige studies betreffen kleine steekproeven en niet gerandomiseerde vergelijkingen. 

NIDCAP kan gezien worden als een complexe interventie, bestaande uit diverse 

onderdelen die onderling verbonden zijn en die zich zowel onafhankelijk als afhankelijk 

van elkaar voordoen, die om een andere methode van evaluatie van effecten vraagt. 

Deze interventie vraagt om een andere methode van evaluatie van effecten.

Standaardisatie van uitkomst parameters, meetmethoden en consistentie van het 

tijdstip van meten is nodig om resultaten van separate studies te kunnen vergelijken en het 

punt van niet randomiseren en kleine steekproeven zoals in onze studies te overkomen.

Onze studies werden belemmerd door een andere methodologische kwestie; NIDCAP 

en conventionele groepen waren, met betrekking tot zowel de achtergrond kenmerken als 

sommige klinische kenmerken, niet gelijk. Echter voor deze verschillen werd gecorrigeerd 

met behulp van een multivariaat analysemodel.

Tenslotte werden we beperkt in het vergelijken van onze resultaten met die van 

andere studies doordat de NIDCAP interventieduur beperkt was tot de NICU periode. 

In Nederland worden pasgeborenen overgeplaatst naar regionale ziekenhuizen zodra 

intensieve zorg niet langer is vereist. Ten tijde van de studie was ontwikkelingsgerichte 

zorg in de regionale ziekenhuizen geen gemeengoed.

Integratie van resultaten van de studies in dit proefschrift, gecombineerd met de 

methodologische kwesties, resulteren in de volgende implicaties voor verder onderzoek 

en de klinische praktijk.

Implicaties voor onderzoek

Onderzoek naar stress zou zich moeten richten op meting, preventie en behandeling 

ervan. Het zou een grote stap voorwaarts zijn als er consensus zou bestaan over het 

gebruik van de Comfort schaal als het instrument om stress bij premature pasgeborenen 

te meten. Studies naar adequaat gebruik van analgetica en sedativa is nodig.

Het uitvoeren van een multi-center NIDCAP studie waarbij naast kwantitatieve 

en kwalitatieve methoden, gezichtspunten vanuit de medische, verpleegkundige en 

gedragswetenschappen gecombineerd worden, zou waardevol zijn en wordt aanbevolen. 

Naast medische uitkomsten zou de evaluatie zich moeten richten op het vaststellen van 

psychologische en morfologische veranderingen in de functie van de hersenen, op welzijn 

en gedrag van de pasgeborenen, op welzijn van de ouders en op de tevredenheid van 

professionals.

Het bestuderen van NIDCAP zou zich ook moeten richten op het reactiepatroon 

van premature pasgeborenen die uitgedaagd of geprikkeld worden. Is het gedrag 
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van pasgeborenen, verzorgd volgens NIDCAP, meer georganiseerd, laten zij minder 

stressgedrag zien en hoe is hun (zelf)regulatie vergeleken met conventioneel verzorgde 

pasgeborenen.

Een ander aspect van studie is de wenselijke duur van de interventie, de continuïteit 

van geïndividualiseerde ontwikkelingsgerichte zorg, zowel gedurende het verblijf op de 

NICU alsook in het daaropvolgende verblijf in het regionale ziekenhuis.

De culturele context en overtuiging in relatie tot ontwikkelingsgerichte zorg en NIDCAP 

is een vraag die beantwoord moet worden in toekomstig onderzoek.

De economische impact van de implementatie en het onderhoud van de 

ontwikkelingsgerichte zorg praktijk moeten geëvalueerd worden. Kostenbesparing, 

tengevolge van verminderde medische consumptie door premature pasgeborenen, moet 

onderzocht worden om te weten of we in tijden van beperkte financiële mogelijkheden 

daadwerkelijk moeten investeren in NIDCAP.

Implicaties voor de klinische praktijk

Een ontwikkelingsgerichte zorg omgeving voor pasgeborenen en hun ouders, in 

combinatie met geïndividualiseerde ontwikkelingsgerichte zorg op basis van regelmatige 

observaties van gedrag volgens de NIDCAP, zou geïntegreerd moeten worden in de 

klinische praktijk van de NICU.

Alle potentiële pijnlijke of stressvolle perioden en gebeurtenissen zouden gemeten 

moeten worden met de Comfort schaal en acties om stress, pijn en discomfort te 

voorkomen zouden vastgelegd moeten worden in een individueel zorgplan.

Het is aan te bevelen dat ontwikkelingsgerichte zorg en NIDCAP multidisciplinair worden 

geïmplementeerd omdat het alle bij de zorg van premature pasgeborenen betrokken 

disciplines betreft. Tijdens de daadwerkelijke implementatie moet de verpleegkundige 

discipline, als ruggengraat van de NICU, een speciale plaats innemen. Het is ook 

aanbevelenswaardig om gebruik te maken van de beschikbare expertise en kennis van 

NICU’s die de ontwikkelingsgerichte zorg en NIDCAP al geïmplementeerd hebben.

Conclusies

Ondanks de methodologie kwesties en beperkte bewijzen van medische en ontwikkelings-

uitkomsten zijn de resultaten van dit proefschrift bemoedigend. NIDCAP werd goed 

ontvangen door ouders maar ook door de verpleegkundige staf. Het is een attractief 

concept vanuit menselijk perspectief. Ondanks de behoefte aan verder onderzoek is het 

redelijk om de NICU’s aan te moedigen ontwikkelingsgerichte zorg te implementeren. 

Ontwikkelingsgerichte zorg minstens bestaande uit individuele gedragsobservaties en het 

vaststellen van stress en discomfort om routines en structuren die de gezondheidstoestand, 

het welzijn en de neurologische ontwikkeling van de pasgeborenen en het welzijn van 

ouders ondermijnen te voorkomen en de pasgeborenen te steunen zich zo optimaal 

mogelijk te kunnen ontwikkelen.
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