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Geachte collega’s, 

 

We zijn trots dat de keuzehulp “dreigende extreme vroeggeboorte” gelanceerd is!! Deze keuzehulp 

wordt ondersteund door de patiëntvereniging (VOC), de sectie neonatologie van de NVK en door de 

NVOG en voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.  

 

U kunt de keuzehulp vinden via de link https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/  

 

Bij deze wil ik u er van op de hoogte brengen dat de Keuzehulp Extreme Vroeggeboorte online is en 

daarmee de CoDa-studie ( = Antenatal COunseling with help of a patient Decision Aid in imminent 

extreme premature labour; a prospective evaluation of shared decision making) van start is gegaan. 

Deze studie is bedoeld voor patiënten die dreigen te bevallen tussen 24 en 25 weken. De keuzehulp 

kan aangeboden worden vanaf 23 weken. 

 

Hieronder volgt enkele informatie over de studie:  

 

Informatie studie / benodigdheden: LET OP: Centrum specifiek 

1) Er staat een studiemap CODA-studie op de VK bij de studiemappen, waar uitleg over de studie en 

patiënten informatie over de CODA studie in staat. 

2) Er staat een iPad in de medicijnkamer, in de vakjes meteen rechts naast de deur. Graag terug leggen 

na counseling. Tevens zit hier een oplader bij, graag opladen indien leeg. De keuzehulp is te vinden 

onder favorieten bij Safari. 

 

Doel van de studie:  

De CODA studie zal kijken naar het proces van implementatie van de keuzehulp in de dagelijkse 

praktijk, door middel van vragenlijstonderzoek onder zowel patiënten (en partners) als zorgverleners. 

Tevens zal gedeelde besluitvorming, beslissingsspijt en beslissingsambivalentie worden gemeten.  

 

Doelgroep van de studie:  

Inclusie criteria: 

• Zwangere vrouw tussen AD 23
0/7

 en 24
6/7 

+ eventuele partner
 

• Leeftijd > 18 jaar 

• Dreigende spontane vroeggeboorte 

• Spreekt en leest goed Nederlands 

 

Exclusie criteria: 

• Meerlingzwangerschap 

• Iatrogene vroeggeboorte (bijv vanwege ernstige foetale groeirestrictie of maternale PE/HELLP) 

• Congenitale afwijkingen die belangrijke invloed kunnen hebben op perinatale uitkomst (waarbij de 

info van de keuzehulp niet goed aansluit) 

 

Werkwijze:  
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Wat voor u belangrijk is: 

1) Iedere patiënt die zich presenteert met een dreigende vroeggeboorte tussen AD 23 en 25 weken 

moet de keuzehulp aangeboden krijgen (= standaard zorg!), bij voorkeur voorafgaand aan het 

counselingsgesprek met neonatoloog en gynaecoloog. De keuzehulp gaat over patiënten die dreigen 

te bevallen tussen AD 24 en 25 weken. 

2) De keuzehulp vervangt het counselingsgesprek niet. Het counselingsgesprek moet dus altijd 

plaatsvinden, ongeacht of de keuzehulp wel of niet wordt gebruikt. De keuzehulp biedt ondersteuning 

aan het gesprek. 

3) Wilt u na het counselingsgesprek aan ouders vragen of zij mee willen doen aan de CODA studie? 

Uitleg hierover staat in de studiemap.  

 

U kunt de keuzehulp vinden via de link https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/ of op de iPad onder 

favorieten bij Safari. 

 

Contact persoon keuzehulp en CODA studie: 

Ten allen tijden kunt u contact opnemen met coördinerend arts onderzoeker Jolijn Huisman. 

E-mail: codastudie@umcutrecht.nl , j.j.huisman-7@umcutrecht.nl  

 

Project team:  

Afdeling Verloskunde en Neonatologie UMC Utrecht en Radboudumc 

Mireille Bekker, gynaecoloog Umc Utrecht 

Hans van den Heuvel, arts-onderzoeker Umc Utrecht 

Marije Hogeveen, kinderarts-neonatoloog Radboudumc 

Rosa Geurtzen, kinderarts Radboudumc 

 

Achtergrond informatie over ontwikkeling en cijfers 

Uit onze studies bleek dat er behoefte was aan ondersteunend materiaal bij zowel ouders als artsen. 

Daarnaast is in de literatuur veelvuldig bewijs gevonden voor het nut van een keuzehulp binnen de 

medische wereld, en ook specifiek in de besluitvorming rondom extreme vroeggeboorte. Gedeelde 

besluitvorming wordt ondersteund en er is meer geïnformeerde besluitvorming en meer tevredenheid 

over het beslissingsproces. In het framework, Prenatale counseling bij dreigende vroeggeboorte op de 

grens van levensvatbaarheid, wordt ook het gebruik van een keuzehulp aanbevolen. Daarom hebben 

wij deze ontwikkeld. Dit is door de PreCo groep gedaan samen met de afdelingen obstetrie en 

neonatologie van het UMCU (Mireille Bekker, Hans van den Heuvel, Jolijn Huisman, Hens Brouwers en 

Marja van de Heide) en obstetrie LUMC (Margo Lutke Holzik). De aanbevelingen uit het framework zijn 

als basis gebruikt, en de keuzehulp is verder ontwikkeld met kritische input van alle projectleden, 

ervaren ouders (deelnemers aan het expertpanel), Stichting Makkelijk Lezen en Patiënt+ (Domino 

Determann). De keuzehulp wordt ondersteund door de patiëntvereniging (VOC), de sectie 

neonatologie van de NVK en door de NVOG en voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.  

 

De keuzehulp is geschreven voor spontane vroeggeboorte van eenling zwangerschappen bij een 

termijn van 24+0/7 tot en met 24+6/7. Omdat prenatale counseling indien mogelijk al eerder 

plaatsvindt, kan de keuzehulp wat ons betreft vanaf 23+0/7 week gebruikt worden met de bedoeling 

een beslissing te nemen voor geboorte vanaf 24+0/7 weken. De keuzehulp is geschreven voor gebruik 

voorafgaand aan het counselingsgesprek, maar vervangt dit gesprek zeker niet. Als ouders het 

prettiger vinden om eerst een gesprek te hebben, kan de keuzehulp ook uiteraard nog na het gesprek 

gebruikt worden. Het gebruik is niet verplicht; het is alleen voor de ouders die dit wensen te 

gebruiken. De belangrijkste inhoud van ons framework (conform samenvatting) is verwerkt in deze 

keuzehulp, evenals de stappen voor gedeelde besluitvorming.  

https://keuzehulpvroeggeboorte.nl/
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De Nederlandse professionals gaven in meerderheid een voorkeur aan voor het gebruik van nationale 

mortaliteit- en morbiditeitsdata
1
, echter deze zijn (vooralsnog) slechts beperkt beschikbaar. De 

keuzehulp bevat derhalve mortaliteitscijfers zoals door de EPI-DAF groep verzameld uit de PRN 

gegevens (2011-2017, 50% survival van levendgeborenen opgenomen op NICU). Er zijn geen recente 

Nederlandse morbiditeitscijfers, derhalve zijn de morbiditeitscijfers gebaseerd op de huidige richtlijn 

(versie 2010)
2
 en  de eerste Nederlandse cijfers

3,4
. Indien de commissie revisie van de richtlijn 

concludeert dat andere mortaliteit- en morbiditeitscijfers meer van toepassing zijn op de Nederlandse 

situatie zullen wij uiteraard de keuzehulp updaten: wij volgen hierin de richtlijncommissie. Mocht het 

beleid bij extreme vroeggeboorte in de toekomst wijzigen, ook dan passen wij uiteraard (in 

samenspraak met betrokkenen) de keuzehulp aan.  
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