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Disclosure belangen spreker

(potentiële) 

belangenverstrengeling
Geen
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*Risicoselectie is belangrijk in de verloskunde

*Mogelijkheden voor preventie

*Reden voor verwijzing

*Verloskundige indicatielijst

*Alleen indicaties (ja/ nee)

*Géén individuele risicoschatting

Achtergrond
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*Predictiemodellen

*Wat is een predictiemodel?

Achtergrond

Kans op pre-eclampsie = a*leeftijd +b*BMI + c*aantal sigaretten

+ d*eerdere PE + e*nullipara + f*familie met PE ….
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*Predictiemodellen

* individueel risicoprofiel

*Meerdere factoren gezamenlijk gewogen

*Bevorderen gezamenlijke besluitvorming

*Ontwikkeling risico-afhankelijke zorgpaden

*Limburgs obstetrisch consortium

Achtergrond
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*Externe validatie van predictiemodellen

* Bruikbare modellen voor pre-eclampsie (PE) 

& diabetes gravidarum (GDM)

*Evaluatie risicoafhankelijke zorg

*worden predictiemodellen toegepast?

*worden adviezen gegeven?

*worden adviezen opgevolgd?

*Verandering met ‘voormalige zorg’ (2013-2015)?

Doelstellingen Expect studie

Expect studie I

Expect studie II
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*Prospectieve cohort studie

*75% verloskundigen en alle gyneacologen in Limburg

*Iedere zwangere vrouw kan deelnemen mits

*≥ 18 jaar oud 

*<16 weken zwanger

*Geen meerling

Methode

cohort Expect I

voormalige zorg

(2013-2015)

cohort Expect II

risico-afhankelijke zorg

(2017-2018)

vergelijking
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Wat is risico-afhankelijke zorg?

* One size fits all

* Aantal controles + inhoud afhankelijk van risicoprofiel

*Shared decision, geen vast afkappunt

* Toename integrale zorg; ‘geen enkeltje gynaecoloog’
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Voorbeeld – risicoschatting PE en GDM

Voormalige zorg

“Laag risico PE en GDM”

Expect risico calculator

“Risico PE 2,8%; GDM 3,0%”

Gezonde nullipara
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Voorbeeld – risicoschatting PE en GDM

Voormalige zorg Expect risico calculator

“Risk PE 4,8%; GDM 5,7%”

Aanvullende controles?

Shared decision

Gezonde nullipara + opa heeft diabetes + moeder had PE

“Laag risico PE en GDM”
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Risico calculator – visualisatie

GDM risk %

PE risk %

Bespreek aanvullende adviezen

Bespreek aanvullende adviezen



12 van 21

*Standaard (Nederlandse) obstetrische zorg

*+ benadrukken calcium en vitamine D inname

*+ echo biometrie ~32 weken

Basis zorgpad – alle zwangere vrouwen
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*Basis zorgpad en;

*PE risico >3% en <5,2%

*+ bespreken mogelijkheid aspirine profylaxe (80-100mg 1dd)

*PE risico >5,2%

*+ bespreken mogelijkheid

*Uitgebreid intake lab 

* Algemene controle (om de week)

* Echo biometrie ~28 weken

* Echo biometrie ~36 weken

Zorgpad hypertensie
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*Basis zorgpad en;

*GDM risico >3,5%

*+ bespreken mogelijkheid aanvullende controles;

*OGTT 24~28 weken (IADSPG criteria)

* Extra echo biometrie ~28 weken

Zorgpad diabetes gravidarum
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Hoe vaak wordt de calculator gebruikt?
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*Expect II, vooralsnog ‘intentie’ om aspirine in te nemen. 

Daadwerkelijke compliance wordt postpartum gemeten.

Aspirine gebruik bij verhoogd PE risico

PE risico >3,0% PE risico >5,2% 

(NICE criteria)

Expect I 1,5% 5,8%

Expect II* 32% 79%
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Aspirine advies
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Advies calcium inname
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OGTT advies
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1. Implementatie risico-afhankelijke in volle gang

2. Toename awereness

*Zorgverlener; hoger risico  adviezen vaker besproken

*Zwangere; hoger risico  adviezen vaker opgevolgd

3. Toename mogelijkheden shared decision

*Bespreken aanvullende adviezen opvolgen adviezen

* lijkt een weloverwogen keuze

Samenvatting
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Bedankt voor uw aandacht, 

zijn er nog vragen?


