
GEBOORTEZORG EN EERSTE JAREN VAN 
KINDEREN IN OEKRAÏNE 

NATALIA ZAGORODNIUK, OEKRAÏNE* 

OLEKSANDRA CHOCHLOVÁ, OEKRAÏNE* 

GANNA SYINYTSKA, OEKRAÏNE * 

NATASHA DOBROVA-KROL, NEDERLAND 

* INSTITUUT VOOR KINDERGENEESKUNDE, VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE VAN DE NATIONALE ACADEMIE VOOR MEDISCHE 

WETENSCHAPPEN VAN OEKRAÏNE 



Impact van de oorlog en vluchtelingen 

165 kinderen stierven en 266 gewonden (vanaf 22-05-05) ) 

bijna 4,2 miljoen vluchtelingen (per 03.04.22, VN) 

>60% van de huishoudens reist met kinderen 

twee miljoen kinderen ontvluchten de oorlog in Oekraïne 

21,764 in Nederland (per 04.04.22, Rijksoverheid) 

het aantal zal naar verwachting stijgen tot 50.000 

79 % wil terug naar Oekraïne (Rozumkov Center) 



Oekraïne 

bevolking in 2022 is 43.192.122 

bijna 130 nationaliteiten, multi-
etnisch, meertalig, multicultureel land 

geboorten per dag 1,046 

kinderen onder de vijf jaar 
2.113.850 (5%) 



PRENATALE ZORG REGELINGEN 

• medisch model is nog steeds dominant 

• gezondheid en groei van de toekomstige moeder 

en een kind wordt regelmatig gemonitored

• tijdens de zwangerschap kiezen vrouwen vaak 

voor uitgebreide medische tests 

• officieel gratis gezondheidszorg, maar ouders 

betalen de dokters vaak "onder de toonbank" 



ZWANGERSCHAPSVERLOF 

• Zwangerschapsverlof – 126 dagen (70 dagen 

voor de bevalling en 56 erna), bij perinatale 

complicaties + 14 dagen 

• Vaders kunnen maximaal 14 dagen betaald 

verlof opnemen 

• Een van de ouders kan ervoor kiezen het 

onbetaald verlof te verlengen tot 3 jaar 



BEVALLING 

• thuisbevalling is nog steeds niet toegestaan 

• de kwaliteit van de preventieve en prenatale zorg 

voor vrouwen varieert (landelijk vs. stedelijke 

gebieden, staat vs. privéklinieken) 

• kraamklinieken stappen over van medisch model 

naar concept "thuisbevalling": 

• bevallingscursussen, deelname van partners en 

familieleden, minimale inmenging bij de bevalling, 

psychologische ondersteuning, ondersteuning bij 

kraamzorg, borstvoeding, etc. 



POSTNATALE ZORG I 

Kinderartsen en huisartsen volgen kinderen vanaf de 

geboorte tot de leeftijd van 18 jaar; 

• Landelijke screeningsprogramma's pasgeborenen: 

• Huisbezoek, of ' klandizie ' verpleegkundige bezoeken: 

• begint binnen de eerste 2-3 dagen nadat een 

moeder en een baby uit het ziekenhuis worden 

ontslagen, maandelijks uitgevoerd; 

• Ouderlijke angst wordt vaak aangepakt door medische 

procedures en medicijnen; 

• Geen routinematige psychologische ondersteuning; 

• “Kraamzorg” verzorgd door de oma's 



Bedreiging voor de ontwikkeling van jonge kinderen voor de 

oorlog 
• voldoende lichamelijke zorg; 

• de op een na grootste hiv-epidemie in Oost-Europa en Centraal-Azië; 

• Van de 52 landen in de Europese regio van de WHO staat Oekraïne op 

de 3e plaats van het absolute aantal kinderen onder de 3 jaar dat in 

instellingen woont 

• EEN ongeveer 100.000 zijn in institutionele zorg, tot 95% zijn sociale 

wezen 

UNICEF 



Reeds bestaand trauma: 

Oekraïne worstelde als een post-genocidale samenleving* 

Miljoenen slachtoffers van Sovjetregering in Oekraïne: 

• Burgeroorlog aan het begin van de twintigste eeuw 

• Massale stalinistische repressie en deportatie 

• Holodomor 1932-33 

• De tweede Wereldoorlog 

• Holodomor 1946-47 

• Armoede en ziekte 

Oekraïne herstelde van de gevolgen zoals: 

• verstoring van gehechtheidsrelaties (overbescherming vs. verwaarlozing, misbruik en 

huiselijk geweld); 

• verstoring van traditionele rollen en structuren, sociale en ethische normen; 

• risicovol gedrag, verwaarlozing van iemands gezondheid, inclusief middelenmisbruik, 

• lage levensverwachting (een derde van de Oekraïners sterft vóór de leeftijd van 65) 

*bijv. James Mace, 2003 



ZIEKTE EN MEDICATIE 

• Medisch model heerst; proactieve benadering 

van ziekte, symptoombestrijding; 

• Actief gebruik van medicatie; 

• Alternatieve geneeskunde is breed -

verspreiding; 

• Moeders zoeken vaak een second opinion, veel 

Oekraïense artsen geven online consulten 



VACCINATIE 

• het vaccinatieprogramma van de overheid omvat 

vaccinatie tegen 10 belangrijkste infecties 

(tuberculose, hepatitis B, mazelen, bof, rubella, 

difterie, tetanus, kinkhoest, poliomyelitis en 

Haemophilus influenzae type B) 

• vaccins worden gratis verstrekt aan kinderen. 



NATIONAAL VACCINATIESCHEMA 



VOEDEN 

• Borstvoeding wordt sterk aangemoedigd; 

• Vanaf 6 mnd – een kleine hoeveelheid vast 

voedsel wordt aanbevolen; 

• Vanaf 1 jaar vast voedsel 

• “Voeden is liefdevol”, kan dwingend zijn; 



SLAAP 

• meestal is er een slaaproutine aanwezig 

en aanhoudend 

• slapen kunnen arrangementen variëren 

• samen slapen is wijdverbreid 

• risico van rolomkering 



VROEG LEREN EN SPELEN 

• Kwaliteit en nadruk hangt af van SES van de 

gezinnen; 

• Leeraspecten, hygiëne en veiligheid kunnen te 

veel worden benadrukt; 

• Moeders hebben de neiging om minder met 

kinderen te spelen als ze buiten zijn; 

• Zindelijkheidstraining begint meestal vroeg 

(ongeveer 1 jaar), kan ook enigszins dwingend 

worden; 



HUILEN EN TROOST 

• Moeders hebben de neiging zich schuldig te 

voelen en kunnen ook door de familieleden 

worden beschuldigd als kinderen huilen, 

"huilend kind = slechte moeder" 

• Grootmoeders zijn "experts", vaders zijn 

minder betrokken 

• Troostende strategieën 

• huid-op-huid contact, knuffelen 

• afleiding, geruststelling 

• slaapliedjes, verzen, sprookjes 



▪ Directe bedreiging voor het leven; 

▪ Blootstelling aan geweld en traumatische 

ervaringen; 

▪ Gebrek aan medische hulp, slechte voeding 

▪ In conflictgebieden brengen vrouwen veel 

tijd door in overvolle kelders, waar infecties

present zijn 

▪ Als gevolg van stress en medische problemen 

in verband met de oorlog is vroeggeboorte 

nu goed voor 50% van alle bevallingen 

Bedreiging voor de ontwikkeling van jonge kinderen nu: 



EEN BABY OPVOEDEN IN EEN 
OORLOGSGEBIED 

In Oekraïne worden de komende 3 maanden 
80.000 baby's geboren 

https://www.youtube.com/watch?v=wqq3PI_sQug 

https://bigkyiv.com.ua/kyyanka-prykryla-tilom-

odnomisyachnu-donku-pid-chas-obstrilu/ 
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