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Tergooi schenkt koffie op de Nationale Dag van de Geboorte
Tergooi locatie Blaricum staat vandaag de hele dag in het teken van de eerste
Nationale Dag van Geboorte. Bezoekers worden verwelkomd door een
levensgrote ooievaar bij de hoofdingang en werden vanochtend getrakteerd op
gratis koffie en thee en beschuit met muisjes. 'Is er soms een prinsesje
geboren?' vroegen sommige mensen. Nee. Het ziekenhuis vraagt met deze
actie extra aandacht om sterfte en ziekte van baby's rondom de geboorte tegen
te gaan door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Tergooi steunt van harte het initiatief van het fonds Gezond Geboren om sterfte en
ziekte van baby's rond de geboorte tegen te gaan.
Naast de ludieke ontvangst van bezoekers bij de hoofdingang werden kersverse
ouders op de afdeling Verloskunde en de kraamafdeling getrakteerd op chocolaatjes

en een goodiebag van het fonds Gezond Geboren met daarin onder andere een
bijzonder babymutsje. Ook de medewerkers van de afdeling en polikliniek
Verloskunde, Gynaecologie en Fertiliteit kregen koffie en taart. Alle eerstelijns
verloskundige praktijken in de regio ontvingen ook een traktatie.
1400 baby's
Het fonds Gezond Geboren heeft 9 september uitgeroepen tot Nationale Dag van de
Geboorte. In Nederland worden iedere dag 500 kinderen geboren. Dagelijks
overlijden vier baby's als gevolg van groeivertraging, vroeggeboorte of aangeboren
afwijkingen. Dat zijn meer dan 1.400 baby's per jaar.
Volgens de initiatiefnemers van het fonds Gezond Geboren is dat onacceptabel en is
het tijd voor actie. Met de Dag van de Geboorte vraagt het fonds hier aandacht voor.
Zij schatten in dat een kwart van de babysterfte is te voorkomen. De opbrengst van
de actie komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde, zodat in
de toekomst meer kinderen gezond geboren kunnen worden.
Opkomen voor ongeborenen
Tergooi vindt het uiteraard ook belangrijk dat baby's gezond geboren worden en
steunt dit initiatief. Gynaecoloog Harry Visser van Tergooi: 'Zeker nu de overheid
bezuinigt op de budgetten voor onderzoek is het van belang dat het fonds een beroep
doet op de samenleving, zodat aanstaande ouders en grootouders kunnen opkomen
voor ongeborenen en zo de gezondheid van toekomstige generaties kunnen
bevorderen.'
In Tergooi vinden jaarlijks rond de 1.700 medische en 450 poliklinische bevallingen
plaats. Daarnaast zijn er een paar honderd thuisbevallingen in de regio.

