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Born in Brussels Professional
ALGEMENE INFORMATIE
‘Born in Brussels Webplatform’ en ‘Born in Brussels Professional’ zijn Brusselse projecten bestemd voor
(toekomstige) ouders en voor de professionals die zwangere vrouwen begeleiden.
In Brussel worden er veel kinderen in een kwetsbaar gezin geboren. De gezondheid van moeders en kinderen
lijdt daaronder. Voor zulke gezinnen zijn zorg en ondersteuning niet altijd toegankelijk. Daarom worden er nu
platforms gecreëerd om zowel (toekomstige) ouders als de professionals rondom hen te helpen.
Concreet worden er drie tools voorgesteld:
1. Born in Brussels Webplatform
Een webplatform met informatie en hulpmiddelen voor ouders, toekomstige ouders en professionals uit de
perinatale sector, die ouders ondersteunen vanaf hun kinderwens totdat hun kind 2,5 jaar oud is;
2. Born in Brussels Professional
‘Een online tool voor professionals die zwangere vrouwen ondersteunen en het beste zorgtraject helpen
samenstellen tijdens de zwangerschap.’ Dankzij dit instrument kan de professional samen met de
toekomstige moeder een diagnose van de psychosociale situatie stellen en de belangrijkste kwetsbaarheden
opvolgen. ‘De tool Born in Brussels Professional is een gedeeld digitaal platform dat in bestaande
elektronische patiëntendossiers kan worden geïntegreerd of via een weblink kan worden geraadpleegd’;
3. de helpdesk van Brusano
Het referentienummer voor professionals die kwetsbare zwangere vrouwen begeleiden en die ondersteuning
wensen bij de te ondernemen stappen en/of in contact willen worden gebracht met partners van Born in
Brussels Professional.
Brusano beantwoordt de oproepen en verwijst professionals door naar erkende structuren. Als de
professional geen toegang heeft tot de tool, zal hij/zij worden doorverwezen naar een collega die wel toegang
heeft om de moeder te leren kennen en haar kwetsbaarheden te analyseren.
Deze telefoonlijn is geen noodlijn.
• Projectcoördinatie "Born in Brussels Professional": BornInBrussels@uzbrussel.be INFO

Anne.Renders@uzbrussel.be - www.bornin.brussels/born-in-brussels-professionnels

• Coördinatie van het platform "Born in Brussels Plateforme Web": evanbesien@hospichild.be -

www.bornin.brussels/born-in-brussels-quesaco/

TOEGANGSVOORWAARDEN
Voor professionals :
✓

in contact staan met zwangere vrouwen;

✓

onderworpen zijn aan het (medisch) beroepsgeheim zonder meldingsplicht.;

✓

geïnformeerd en opgeleid worden door Born in Brussels Professional over het gebruik van de tool.

De opleidingen over het gebruik van de tool duren een dag en zijn gratis voor professionals. U kunt zich
registreren na de voorstelling van de tool binnen uw organisatie door contact met ons op te nemen via het
contactformulier: https://www.bornin.brussels/nl/contact/.

HULP EN TERUGBETALING
De diagnose via deze digitale tool is gratis en vrijblijvend voor de vrouw.
Er is geen nomenclatuur voor de registratie van de gegevens.
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Born in Brussels Professional

IN DE PRAKTIJK

Wat kan de professional doen?
Een professional vindt dat de situatie van een zwangere
vrouw die hij begeleidt delicaat is en dat er voorrang moet
worden gegeven aan haar kwetsbaarheden.
Hij/zij kan:
✓ telefoneren naar 02/880.29.80 (helpdesk van
Brusano): afhankelijk van de situatie zal hij/zij worden
doorverwezen naar een professional die is opgeleid in
het gebruik van de tool of naar een hulp- of
zorgstructuur die is aangepast aan de prioritaire
behoeften;
✓ een e-mail sturen waarin hij/zij de situatie uitlegt:
helpdesk@brusano.brussels;
✓ het webplatform met informatie en hulpmiddelen
raadplegen via de site van Born in Brussels:
www.borninbrussels.be;
✓ contact opnemen met het team van Born in Brussels
Professional om uitleg te krijgen over de tool en om
een opleiding te krijgen over de diagnosetool.
Wat doet de professional die is opgeleid in het gebruik van de tool?
De professional die in het gebruik van het instrument is opgeleid, analyseert samen met de betrokken moeder de situatie en de kwetsbaarheden waarmee ze wordt geconfronteerd. Vervolgens zal er passende hulpverlening worden aangeboden.
Wat kan de (toekomstige) moeder doen?
Als de (toekomstige) moeder het moeilijk heeft, kan ze:
✓ contact opnemen met haar huisarts en hem/haar vragen om de helpdesk van Brusano te bellen;
✓ de helpdesk van Brusano bellen op advies van de professional: 02/880.29.80;
✓ het webplatform met informatie en hulpmiddelen raadplegen via de site van Born in Brussels:
www.borninbrussels.be.
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