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Per jaar worden er 4131 pasgeborenen opgenomen op één van de tien Neonatale Intensive 
Care Unit’s (NICU’s) in Nederland. Doordat de pasgeborene van zijn ouders wordt gescheiden, 
is er risico dat de ouder-kind-relatie negatief beïnvloed wordt. Verpleegkundigen streven er 
naar om de best mogelijke zorg te leveren. Op een NICU staat niet alleen de patiënt centraal, 
maar ook diens ouders. Op welke wijze kan de verpleegkundige, de rol van de vader van wie 
zijn kind is opgenomen, op de NICU van het Emma Kinderziekenhuis/ Amsterdam Universitair 
Medische Centra (EKZ/ Amsterdam UMC), ondersteunen en optimaliseren in vergelijking met 
de huidige situatie? Om deze vraagstelling te beantwoorden werd er systematisch 
literatuuronderzoek verricht. Er zijn drie artikelen geïncludeerd. Uit één van de artikelen blijkt 
dat er verschillende factoren van invloed zijn op de stress van de vader. Zo gaven veel vaders 
aan de verandering van de vaderrol als zeer stressvol te ervaren. In een ander artikel werd het 
gebruik van een vadervriendelijke NICU onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er bij opname 
geen significante verschillen waren tussen de interventiegroep en de controlegroep maar, dat 
op het moment van ontslag de stressscores hoger was bij de interventiegroep. In het laatste 
artikel werd onderzocht of een individuele interventie, die bestaat uit een vijf stappen 
interventieprogramma, stress, angst en depressies van ouders kan verminderen. Zij schrijven 
dat dit programma daarnaast verpleegkundigen kan helpen om gevoeliger te zijn naar ouders 
toe en om de unieke ervaring van ouders te herkennen. Uit de literatuurstudie blijkt dat vaders 
op een NICU veel stress ervaren door factoren zoals, de verandering van de vaderrol en het 
kind niet kunnen beschermen tegen pijn. Daarbij komt naar voren dat verpleegkundigen de rol 
van de vaders kunnen ondersteunen door bewustwording van de stress van de vaders, de 
stress van de vaders te herkennen en daarop in te spelen. 
 


