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Abstract 
 
Dankzij de ontwikkeling van de medische technologie, waaronder ook de prenatale 

diagnostiek, stijgt het aantal zwangerschapsinterrupties, ook in het tweede en derde 

trimester van de zwangerschap. 

Door de grote impact op zowel het koppel als de zorgverlener, is het van cruciaal belang 

dat deze complexe zorg optimaal verloopt. De onderzoeksvraag is of een zorgpad een 

geschikte tool is om het zorgproces te optimaliseren. 

 

Doelstelling: de doelstelling van deze masterproef is het ontwikkelen van een zorgpad 

zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Het 

beoogt een multidisciplinair werkinstrument te zijn waarbij alle actoren beter op elkaar 

afgestemd zijn binnen deze complexe zorgverlening. 

 

Methode: het zorgpad wordt uitgebouwd met behulp van de zevenfasen methodiek die 

ontwikkeld werd door het Netwerk Klinische Paden (NKP). 

 

Resultaten: op basis van de gegevens die bekomen werden door onder andere 

documentanalyse, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), kennistesten, interviews, en 

zo meer, werd een volledig zorgpad uitgeschreven met bijpassende flowchart, checklist, 

opnamekaart, administratieoverzicht, herdenkingskaartje en informatiebrochure voor de 

patiënt. 

 

Conclusie: ook na evaluatie en het verder bepalen van proces- en resultaatsindicatoren, 

blijkt het zorgpad zwangerschapsinterruptie een methodiek te zijn dat het zorgproces 

transparant maakt, standaardiseert en optimaliseert en waar rollen en 

verantwoordelijkheden uitgeklaard zijn, maar waarbij continue opvolging en bijsturing 

cruciaal blijven. 

 

Aantal woorden masterproef: 12.843 ( exclusief bijlagen en literatuurlijst ) 
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Due to the development of medical technology including prenatal diagnosis, we experience 

an increasing number pregnancy interruptions, also in the second and third trimester of the 

pregnancy. 

Because of the major impact on both the couple and caregiver, it is crucial that this 

complex care is optimally organized. The  research question of this paper is, whether a care 

pathway would be the ideal tool to optimize the process of care.  

 

Objective: 

The objective of this thesis is to develop a care pathway pregnancy interruption in the 

second and third trimester of pregnancy. It aims to provide a multidisciplinary tool, which 

allows all actors within this complex interaction to work well coordinated. 

 

Method: 

The pathway was created using the seven-step methodology developed by the Network 

Clinical Paths. 

 

Results: 

Based on the data that were obtained by including document analysis, FMEA (failure mode 

and effect analysis), knowledge tests, interviews, etc.  a complete pathway was developed 

with matching flowchart, checklist, capture card, administration overview, commemorative 

card and information brochure for patients. 

 

Conclusion: 

Even after further evaluation and determination of process - and result indicators, the 

pathway pregnancy interruption appears to be a methodology that makes the care process 

transparent, standardized and optimized in which roles and responsibilities are clarified, but 

where continuous monitoring and adjustment remains essential. 

 

Number of words thesis: 12.843 (excluding appendices and bibliography) 
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Woord vooraf  
 
Tijdens mijn masterstudies werd er op de verlosafdeling van het Universitair Ziekenhuis 

Gent (UZ Gent), waar ik de functie van hoofdvroedvrouw uitoefen, gestart met de 

voorbereidingen tot het ontwikkelen van een zorgpad mors in utero / 

zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. 

Na overleg met Professor Dokter Temmerman en Professor Dokter Roelens, werd beslist 

dat ik in het kader van mijn masterproef de ontwikkeling van dit zorgpad verder zou 

uitwerken. Later dit werd aangepast tot enkel zwangerschapsinterruptie in het tweede en 

derde trimester van de zwangerschap. 

Dit sloot perfect aan bij mijn professionele bezigheden als hoofdvroedvrouw van een 

Universitair Ziekenhuis met een Maternal Intensive Care-afdeling (MIC). 

 

Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar Professor Dokter Temmerman voor de inspiratie, 

naar Professor Dokter Roelens die aanvaardde om promotor te zijn van mijn masterproef en 

naar Dokter Roets om me als copromotor steeds kritisch te begeleiden. 

 

Bij de ontwikkeling van een zorgpad zijn echter heel wat zorgverleners betrokken. Ik zou 

dan ook de leden van het kernteam en de werkgroep, die allen uitzonderlijk hebben 

bijgedragen tot de ontwikkeling van dit zorgpad, van harte willen bedanken voor hun inzet. 

In het bijzonder dank ik mevrouw Leune als stafmedewerker zorgpaden voor de 

professionele begeleiding van dit proces. 

 

Tot slot wens ik ook mijn gezin en vrienden te bedanken voor de steun tijdens mijn 

masterstudies en het schrijven van deze masterproef. 
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Inleiding 
 

Door de niet aflatende technische ontwikkelingen binnen de medische wereld en de 

groeiende kennis van de prenatale diagnostiek binnen de verloskunde, dient zich 

onvermijdelijk ook het probleem aan dat soms belangrijke en verantwoorde beslissingen 

dienen genomen te worden, zoals die van een zwangerschapsinterruptie wanneer 

anomalieën bij de foetus gedetecteerd worden. De impact die een dergelijke beslissing heeft 

op het ouderkoppel (Korenromp, 2007; Kumar, 2004; Statham, 2002) en de zorgverlener is 

groot en het zorgproces dat er mee gepaard gaat is complex (Hanna, 2005; Kälvermark, 

2004; Lindström, 2007). 

Binnen onze huidige maatschappij en meer bepaald binnen de gezondheidszorg, blijkt er 

nood te zijn aan gestructureerde zorg. Eén methode om zorg rond patiënten te organiseren 

is het klinisch pad of zorgpad, waar vastgelegd wordt wie wat, wanneer, en met welke 

middelen doet (Sermeus & Vanhaecht, 2002; Vanhaecht, Sermeus, Vleugels & Peeters, 

2002a; Vanhaecht, De Witte & Sermeus, 2007; Vanhaecht, De Witte, Panella & Sermeus, 

2009; Vanhaecht, Panella, Van Zelm & Sermeus, 2010). 

Bij de ontwikkeling van een zorgpad wordt tevens rekening gehouden met de specifieke 

context van een organisatie, de beschikbare middelen, lokale afspraken en verdeling van 

bevoegdheid (Sermeus et al., 2002). 

Dit heeft tot  gevolg dat de leden van het betrokken inter-professioneel en multidisciplinair 

team beter op elkaar zijn afgestemd, met als ultieme doel een optimale zorgverlening na te 

streven. 

In het Universitair Ziekenhuis te Gent (UZ Gent) werd in 2006 het PEGASOS project 

opgestart. PEGASOS staat voor Patiëntgerichte, Efficiënte, Gereponsabiliseerde, 

Academische en Sectoriale OrganisatieStructuur. 

De hoofddoelstelling van PEGASOS is een verbeterde patiëntenzorg te bieden die 

maximaal rond de patiënt gebouwd wordt op een efficiënte en bestuurbare manier. Dit kan 

men onder meer bekomen door het ontwikkelen van zorgpaden (Visietekst UZ Gent, 

geraadpleegd op intranet). 
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Deze zorgpaden kunnen tot stand komen via de zevenfasen methodiek van het Netwerk 

Klinische Paden (NKP).  

De doelstelling van deze masterproef is het ontwikkelen van een zorgpad voor 

zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.  

Deze masterproef is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en de beschrijving en 

analyse van het eigen onderzoek. 

In de literatuurstudie worden achtereenvolgens de concepten zwangerschapsinterruptie, 

zorgpaden en de ontwikkeling ervan belicht, waardoor meteen duidelijk is wat de 

methodiek van het onderzoek is. 

In het tweede deel: “Beschrijving en analyse van de ontwikkeling van het zorgpad”, worden 

de resultaten uitgeschreven van wat de kern van deze masterproef inhoudt, namelijk het 

zorgpad zwangerschapsinterruptie zoals het in het UZ Gent geïmplementeerd werd, 

inclusief evaluatie en borging. 

Hierna volgt een discussie, aanbevelingen voor verder onderzoek en een conclusie. 
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1 Deel I: Literatuurstudie 
 

Literatuur werd gezocht via de elektronische databanken Pubmed, Cochrane, Cinahl en 

Web of Science.  

Voor het eerste gedeelte van de literatuurstudie werd er gefocust op het begrip 

zwangerschapsafbreking of -interruptie. Hiervoor werden de zoektermen “abortion”, 

“termination of pregnancy”, “fetal anomaly”, “prenatal diagnosis”, “prenatal screening”, 

“prenatal diagnosis of abnormalities”, TOPFA (termination of pregnancy for foetal 

anomalies) gebruikt. 

In dit gedeelte werd ook aandacht besteed aan de wetgeving, de prevalentie en de registratie 

van het item. Hiervoor dienden ook onder meer het Belgisch Staatsblad en verschillende 

databanken geraadpleegd te worden. 

Vervolgens werd de focus verlegd op het onderwerp “zorgpaden” en de ontwikkeling 

ervan. Hiervoor werden als Mesh-term “clinical pathway”, “critical pathway”, “klinisch 

pad” en “zorgpad” gebruikt. 

Tenslotte werd er heel specifiek gezocht naar zorgpaden over zwangerschapsafbreking in 

het tweede en derde trimester van de zwangerschap, echter zonder resultaat. 

Ook werden de booleaanse operatoren “AND” en “ OR” aangewend waardoor ook 

combinaties tussen verschillende zoektermen gemaakt werden. 

De selectiecriteria die gehanteerd werden waren: abstract, taal (Engels, Frans, Nederlands), 

human, jaartal (vanaf 2000) en vorm van de publicatie (meta-analyse, review, RCT, 

guidelines.) 

Deze search leverde 17 bruikbare artikelen op. 

Via de sneeuwbalmethode werden nog 13 bijkomende bruikbare artikelen gevonden. 

Het was ook nodig om grijze literatuur te raadplegen, zoals jaarverslagen, visieteksten, 

onuitgegeven documenten ontwikkeld door stafmedewerkers van het UZ Gent, de 

tweejaarlijkse rapporten van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 

april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking. 



 

 4 

Er werd ook literatuur aangereikt door experten en er werden een aantal websites 

geconsulteerd: www.who.int, www.vvog.be, www.abortus.be, www.crz.be, 

www.Sensoa.be, www.eurocat.ulster.ac.uk, www.fgov.be , www.E-P-A.org , www.nkp.be, 

www.rcog.org.uk, www.zorg-en-gezondheid.be. 

 

Verder werden volgende boeken geconsulteerd:  

• Nijs, H. (2005). Geneeskunde: recht en medisch handelen. 

• Morbé, E. (2004). De abortuswet en de evaluatiecommissie, schets van de 

totstandkoming. 

• Vanhaecht, K., De Witte, K. & Sermeus, W. (2007). The impact of clinical 

pathways on the organisation of care processes. 

 

 

1.1 Zwangerschapsinterruptie / zwangerschapsafbreking 

1.1.1 Begripsomschrijving van zwangerschapsinterrup tie 
 

Zwangerschapsinterruptie of zwangerschapsafbreking of Abortus (Arte) Provocatus (ook 

wel Abortus Provocatus Lege Artis genoemd) worden algemeen aangenomen als de 

medische termen voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) 

ingrijpen.  

1.1.2 Wetgeving 
 

1.1.2.1 Historiek 

Waar voordien artsen, bij zwangerschapsafbreking, uiterst zware tuchtstraffen opgelegd 

kregen, kwam in 1973 een kentering met de arrestatie van Dr. Peers uit Namen. Er volgde 

massaal protest, waarop een staatscommissie voor ethische zaken opgericht werd (KB van 

13 december 1974, BS 17 december 1974). 
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Deze commissie formuleerde onder meer een advies betreffende zwangerschapsafbreking 

(Nijs, 2005). 

Het duurde echter nog tot 3 april 1990 vooraleer een wet betreffende de 

zwangerschapsafbreking gestemd werd, op initiatief van Roger Lallemand en Lucienne 

Herman-Michielsen.  

Hierdoor werd abortus onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar. 

Tot dat moment waren België, samen met Malta en Ierland de enige Europese landen waar 

zwangerschapsafbreking onder elk beding strafbaar was. Vandaag behoort de Belgische 

wetgeving met betrekking tot dit thema tot de minst restrictieve van de wereld (Wet 

betreffende de zwangerschapsafbreking, BS 5 april 1990). 

Tevens werd ook een Nationale Evaluatiecommissie opgericht om op de praktijk toe te 

zien. Zij moet elk even jaar een statistisch verslag opstellen voor het parlement en is 

bevoegd om een registratiedocument op te stellen. (Nationale Commissie voor de evaluatie 

van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, wet van 13 augustus 

1990, BS 20 oktober 1990; Nijs, 2005).  

 

1.1.2.2 Inhoud van de wet 

In de Belgische wet wordt een onderscheid gemaakt tussen de termen “vruchtafdrijving” en 

“zwangerschapsafbreking” of interruptie. Vruchtafdrijving is een strafbaar misdrijf, dat een 

handeling veronderstelt waarbij doelbewust de zwangerschap beëindigd wordt. 

Zwangerschapsafbreking daarentegen, is een legale ingreep die toelaat een zwangerschap af 

te breken indien er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. In deze wet wordt ook een 

onderscheid gemaakt tussen een zwangerschapsafbreking vóór 12 weken na bevruchting en 

de periode erna. In de praktijk betekent dit dat het keerpunt de 14e week van de 
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zwangerschap is, aangezien men voor het berekenen van de zwangerschapsduur, de eerste 

dag van de menstruatie als startpunt neemt (Morbé, 2004; Nijs, 2005). 

Vermeldenswaard is dat de periode van de 14e tot de 28e week het tweede trimester betreft, 

de periode erna wordt als het derde trimester van de zwangerschap aangeduid. 

1.1.2.2.1 Zwangerschapsafbreking vóór het einde van de 12e week ( art. 350,§1,a 
van het strafwetboek ) 

De eerste mogelijkheid waar zwangerschapsafbreking volgens de huidige wetgeving niet 

strafbaar is, vindt plaats in de periode van de eerste twaalf weken van de zwangerschap (= 

14 weken amenorroe) en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

� De zwangere vrouw verklaart dat ze zich in een "noodsituatie" bevindt.  

� De ingreep gebeurt door een arts onder "medisch verantwoorde omstandigheden" in 

een "instelling voor gezondheidszorg" die de zwangere vrouw inlicht over alle 

wetten en decreten die haar zouden kunnen helpen om haar "noodsituatie" op te 

lossen.  

� De arts voert de ingreep ten vroegste zes dagen na de eerste consultatie uit. 

� De arts licht de vrouw in over de "medische risico's waaraan zij zich blootstelt".  

� De arts moet de verschillende opvangmogelijkheden "voor het kind dat geboren zal 

worden" in herinnering brengen. 

� De arts moet zich vergewissen van de “vaste wil” van de vrouw. 

� De patiënte moet schriftelijk de dag van de ingreep te kennen geven dat ze 

vastbesloten is de zwangerschapsonderbreking te ondergaan (Morbé, 2004; Nijs, 

2005). 

1.1.2.2.2 Zwangerschapsafbreking na de 12e week (art.350,§4 van het 
strafwetboek) 

In het tweede geval is een zwangerschapsafbreking van het ongeboren kind toegestaan na 

de 12e week tot aan het einde van de zwangerschap enerzijds onder dezelfde voorwaarden 
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als hierboven beschreven. Bovendien moet bijkomend voldaan worden aan volgende 

criteria: 

� Het voltooien van de zwangerschap houdt een "ernstig gevaar" in voor de 

gezondheid van de vrouw of het staat vast dat het kind dat geboren zal worden, zal 

lijden aan een "uiterst zware kwaal" die als ongeneeslijk wordt erkend op het 

ogenblik van de diagnose.  

� Een tweede arts wordt gevraagd eveneens een advies uit te brengen en dit wordt 

schriftelijk bij het dossier gevoegd.  

Men kan dus stellen dat na twaalf weken enkel de zogenaamde therapeutische of medische 

abortus toegestaan wordt, en niet meer een louter psychosociale, electieve abortus. 

Een arts, verpleegkundige of een lid van het paramedisch personeel kan hierbij niet 

verplicht worden om medewerking te verlenen aan abortus provocatus. Een arts die een 

dergelijke ingreep weigert uit te voeren, is gehouden de vrouw bij haar eerste bezoek 

hiervan in kennis te stellen maar is niet gehouden haar door te verwijzen naar een andere 

arts (Morbé, 2004; Nijs, 2005). 

Een nuancering hierbij is wel de verplichting die de arts heeft tot het verzekeren van 

continuïteit van zorg (deontologische code). 

De wet geeft geen omschrijving van de begrippen "noodsituatie", "uiterst zware kwaal", 

"medisch verantwoorde omstandigheden" en van termijn en vermeldt duidelijk dat het 

enkel de vrouw is die beslist. De vader of andere personen ( wettelijke partner, etc.) worden 

niet vermeld. Het is dus de vrouw die soeverein het begrip noodsituatie invult. Verder 

ingaan op de wettelijke context zou de doelstelling van de masterproef overstijgen (Morbé, 

2004; Nijs, 2005). 

In het ontwikkelde zorgpad wordt met zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde 

trimester, het beëindigen van de zwangerschap om medische redenen bedoeld na 14 weken 

postmenstruele zwangerschapsleeftijd (of 12 weken postconceptioneel). Dit kan omwille 
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van een maternele medische reden zijn (vb. een ernstige pre-eclampsie) of omwille van een 

foetale medische reden (het kind dat geboren zal worden, lijdt aan een “uiterst zware 

kwaal” die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose). Electieve (dus 

zonder medische reden) abortus arte provocatus (vóór de legale termijn van 14 weken) 

wordt geëxcludeerd. 

1.1.3 Prevalentie 
 
Wereldwijd, en zeker ook binnen Europa, verschillen landen sterk in de voorziening, 

toepassing en kwaliteit van prenatale screening, evenals in het nemen van beslissingen om 

een zwangerschap voort te zetten, als in de wetgeving er rond en de registratie ervan. 

Mede daardoor beschikken we niet over duidelijke prevalentiecijfers. 

Eurocat (European Surveillance of Congenital Anomalies) bestudeerde data van 22 

Europese landen tussen 1989 en 2006 en verkreeg een prevalentiecijfer van 2,75 % van 

kinderen met een aangeboren afwijking. 8,3 % van deze foetussen kwam ter wereld via 

geïnduceerde abortus. Voor België werd de regio Antwerpen geïncludeerd in de 

dataverzameling.  

De gemiddelde prevalentie van zwangerschappen die worden beëindigd omwille van een 

aangeboren afwijking ligt lager dan het Eurocat-gemiddelde. 

Volgens Garne, Khosnood, Loane, Boyd & Dolk (2010) bedraagt de prevalentie van 

zwangerschapsinterruptie voor foetale anomalieën voor 24 weken: 3,4 op 1000 geboorten, 

tussen de 24 en de 25 weken: 0,11 per 1000 geboorten. 

Uit het verslag 2011-2012 van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de 

Zwangerschapsafbreking blijkt dat er een stijging is van 17.640 gevallen in 2006 naar 

19.578 gevallen in 2011. De voornaamste redenen zijn: 1) momenteel geen kinderwens 2) 

een voltooid gezin 3) te jong. In 2010 werden 124 zwangerschapsafbrekingen na 12 weken 

gemeld en in 2011 107. Na analyse van de data door de Commissie komen zij tot de 

assumptie dat het aantal sterk onderschat is en waarschijnlijk ten minste vier keer hoger is 

dan geregistreerd. Volgens de Commissie zou de onderschatting verklaard kunnen worden 

door een gebrek aan kennis van de wet en door de administratieve overlast die het gevolg is 

van de verplichte registratie.  
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In 2011 werden er in het UZ Gent 17 zwangerschapsinterrupties na 14 weken verricht. In 

2012 kwam men uit op 34 (jaarverslagen vrouwenkliniek UZ Gent, 2011, 2012). 

 

1.2 Klinische paden /zorgpaden in de gezondheidszorg 
 

1.2.1 Historiek van de ontwikkeling van zorgpaden 
 
 
De ontwikkeling van klinische paden kende zijn start in de jaren ‘50 in de industrie, met de 

bedoeling complexe processen beter te kunnen plannen en organiseren. Vanaf 1985 deden 

ze hun intrede in de ziekenhuissector, met name in Boston door het team van Zander en 

Bower (2000)  en sedert begin van de jaren ‘90 voerde men ook pilootstudies uit in 

Engeland en Australië (Sermeus & Vanhaecht, 2002). 

Internationaal gezaghebbende auteurs zoals het Institute of Medecine (2001) en Michael 

Porter van de Harvard Business School (2007) pleiten er voor om de zorg in de eerste plaats 

te organiseren en op te volgen rondom zorgprocessen (care cyclus) eerder dan rondom de 

professionals of diensten (Sermeus et al., 2009). 

Zorgpaden worden internationaal erkend als het instrument bij uitstek om de zorg te 

organiseren en op te volgen (Sermeus et al., 2009). 

In België werden in 1997 pilootstudies uitgevoerd in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven 

om klinische paden te ontwikkelen, welke uitdeinden naar andere Vlaamse Ziekenhuizen 

(Sermeus & Vanhaecht, 2002). 

In 2000 werd het NKP opgericht in het Centrum voor Ziekenhuis- en 

verplegingswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).  

Waar het NKP bij de opstart bestond uit acht ziekenhuizen, is het Netwerk ondertussen 

uitgegroeid tot een samenwerkingsinitiatief waarin in 2009 meer dan 100 organisaties 

participeerden (Sermeus et al., 2009). 

Het Netwerk is naast Franstalig België, waar het samenwerkt met de Université Catholique 

de Louvain (UCL), ondertussen uitgebreid naar Nederlandse instellingen onder impuls van 

het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg in Nederland. Het krijgt ook de steun van de 
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Federale Overheidsdienst (FOD) voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu. Het wordt momenteel aanzien als het grootste kwaliteitsnetwerk in België 

en Nederland (Sermeus, Vanhaecht & Vleugels, 2001; Sermeus et al., 2009; Vanhaecht et 

al., 2011a). 

Op Europees vlak werd in 2004 de European Pathway Association (E.P.A.) opgericht die 

alle initiatieven rond de ontwikkeling van klinische paden bundelt (Sermeus et al., 2009; 

Vanhaecht et al., 2006). 

Waar oorspronkelijk de methodiek van het 30-fasen model gehanteerd werd, ging men, 

mede door nationaal en internationaal onderzoek en door de ervaring verworven tussen 

2002 en 2009, over tot de methodiek van het zevenfasen model. 

Het hanteren van deze methodiek vormt geen garantie tot succes, maar kan wel 

ondersteuning bieden aan multidisciplinaire teams die veilige, efficiënte, effectieve, 

patiëntgerichte, tijdige, billijke, continue en geïntegreerde zorgprocessen willen 

(her)ontwerpen (Sermeus & Vanhaecht, 2002). 

De kritische ingesteldheid en medewerking van het volledige multidisciplinaire team, onder 

leiding van de verantwoordelijke arts, is de sleutel tot succes (Vanhaecht et al., 2011a). 

 

1.2.2 Begripsomschrijving van een klinisch pad/zorg pad 
 
Er is geen uniformiteit in de terminologie en definitie waarmee klinische paden of 

zorgpaden worden omschreven.  

Men vindt ook andere benamingen in de literatuur zoals Clinical Pathway, Care Pathway, 

Care Map, Critical Pathway en Integrated Pathway (De Bleser et al., 2006; Sermeus et al., 

2002; Sermeus et al., 2009). De term klinisch pad werd voor het eerst gebruikt door Zander, 

Etheredge en Bower op het einde van de jaren ’80 (1987). 

De Bleser et al., (2006) zochten naar een sluitende definitie van het concept. Hun conclusie 

was dat een klinisch pad kon gedefinieerd worden als “Een methode die instaat voor het 

zorgmanagement van een welomschreven patiëntengroep gedurende een welbepaalde 

periode.” 
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Actueel wordt volgende definitie gehanteerd door het NKP en tevens overgenomen door de 

E.P.A.: “Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke 

besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke 

groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader” (Sermeus & Vanhaecht, 2002, 

NKP).  

In België werden in het verleden de termen “ klinische paden” en “zorgpaden” voortdurend 

door elkaar gebruikt (Sermeus & Vanhaecht, 2002). 

Omwille van het bredere transmurale karakter en de internationale afspraken over de term 

“Care Pathway” wordt vandaag de dag steeds meer de term zorgpaden gebruikt 

(Vanhaecht, Panella, van Zelm & Sermeus, 2010). 

De centrale gedachte achter zorgpaden is de kwaliteit van zorg, over de grenzen van een 

organisatie heen, te verbeteren op het vlak van “risk adjusted” (risico gecorrigeerde) 

resultaten, het bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van patiënttevredenheid en 

het optimaliseren van het middelen gebruik (De Bleser et al., 2006; Vanhaecht et al., 2007)  

Er worden expliciete doelstellingen en sleutelinterventies geformuleerd. Deze zijn 

gebaseerd op Evidence Based Medicine-richtlijnen, optimale praktijkuitvoering en 

patiëntenverwachtingen (De Bleser et al.,2006). 

De communicatie, de coördinatie van de verschillende rollen en de opeenvolging van 

activiteiten van het multidisciplinair team, patiënten en hun familie, worden mogelijk 

gemaakt door het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen ( -variaties- ) en 

resultaten van de zorg en het verstrekken van de nodige personele en infrastructurele 

middelen (Sermeus et al., 2002). 

De karakteristieken van een zorgpad zijn: 

 

� Een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op 

evidentie, “best practice” en patiëntenverwachtingen en kenmerken. 

� Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun 

familie. 
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� Het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de 

opeenvolging van de activiteiten van het multidisciplinair team, de patiënten en hun 

familie. 

� Het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten. 

� Het identificeren van de verantwoorde middelen (Vanhaecht et al., 2007; 2010; 

2011a). 

 

1.2.3 Soorten zorgpaden 
 
Zorgpaden kunnen onderverdeeld worden in vier soorten zorgpaden welke zich als het ware 

onderscheiden in het implementatieniveau (Sermeus et al., 2009; Vanhaecht et al., 2010).  

� Een standaard zorgpad (“model pathway”) is gebaseerd op beschikbare 

internationale en nationale evidentie. Een dergelijk zorgpad moet nog worden 

vertaald naar de lokale gewoonten en gebruiken van een organisatie. Het is met 

andere woorden niet organisatiespecifiek. 

� Een operationeel zorgpad (“operational pathway”) is ontwikkeld door een 

specifieke organisatie die rekening houdt met de informatie verkregen dankzij het 

standaard zorgpad en de kenmerken van de specifieke organisatie (beschikbare 

competenties, bronnen, etc.). Een operationeel zorgpas is organisatiespecifiek, het 

zorgpad van de organisatie onderscheidt zich van dat van andere organisaties. 

� Een toegewezen zorgpad (“assigned pathway”) wordt gebruikt voor een specifiek 

patiënt en is gebaseerd op het operationeel zorgpad en aangepast aan de noden van 

de patiënt. 

� Een doorlopen zorgpad (“completed pathway”) is het zorgpad dat retrospectief 

wordt beoordeeld na het ontslag van de patiënt. 

� De patiëntenversie van het zorgpad die meestal terug te vinden is in brochurevorm 

waarin het team wordt voorgesteld en het klinisch proces stap voor stap wordt 

beschreven en uitgelegd. 
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1.2.4 Ontwikkelen van een zorgpad 
 
Harkleroad, Schirf, Volpe & Holm publiceerden in 2000 een review van artikels waarin de 

verschillende methoden die gebruikt werden om een klinisch pad te ontwikkelen opgelijst 

en geanalyseerd werden. Hieruit bleek dat het succes van de implementatie grotendeels 

afhangt van vier factoren: 

� De gestelde doelstellingen. 

� De mate waarin het team en de organisatie in het proces worden betrokken. 

� De mate waarin een helder klinisch concept in de systemen van de organisatie 

wordt verankerd. 

� De mate waarin op een systematische wijze het veranderingsproces, “Plan-Do- 

Study-Act” (PDSA) cyclus (Deming, 1982)  wordt aangepakt. 

 

 
Figuur 1: Deming WE, 1982. 

 

Het concept vraagt: 

� Commitment van de leiding van de organisatie (top-down). 

� Eigenaarschap van de basis (ownership bottom-up) (Sermeus et al., 2009). 

 
Tot voor kort gebeurde de concrete ontwikkeling en implementatie van een zorgpad via het 

30-stappenplan dat gebaseerd was op de Deming-cyclus. Deze aanpak werd in detail 

uitgeschreven door Vanhaecht & Sermeus (2002b).  
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Binnen het onderzoeksteam van het NKP-KUL werd ondertussen de laatste hand gelegd 

aan de omvorming naar het zevenfasen model voor de ontwikkeling en opvolging van 

zorgpaden. Sinds de publicatie van Vanhaecht et al. (2011a) in het Tijdschrift van 

Geneeskunde, is dit de tool bij uitstek. 

 

 

 
Figuur 2: zevenfasen model voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden 
(Vanhaecht  et al., 2011a). 

 
 
Deze methode werd ook in het UZ Gent algemeen aangenomen om zorgpaden te 

ontwikkelen. 

Het zevenfasen model omvat een screeningsfase, een projectmanagementfase, een 

diagnosestelling- en objectiveringfase, een ontwikkelingsfase, een implementatiefase, een 

evaluatiefase en een continue opvolgingsfase (Vanhaecht et al., 2011a). 

Vanhaecht et al. en Panella, van Zelm, Sermeus & Vanhaecht, geven in hun publicaties van 

2012 de doelstellingen en de hoofdactiviteiten per fase van deze zevenfasen  methodiek 

schematisch weer in volgende tabel. 
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Fase Doelstellingen Activiteiten 

1. Screening � Bepalen of een zorgpad de geschikte 

methode is om een zorgpad te verbeteren. 

� Informatie verzamelen en analyseren met 

betrekking tot : 

� Eigenaarschap, teamwork, stakeholders 

� Het actuele zorgproces ( met reeds 

aanwezige info ) 

2. Projectmanagement � Het zorgproces bepalen waarvoor het 

zorgpad ontwikkeld wordt. 

� De werkgroep en het kernteam 

samenstellen. 

� Definiëren van de patiëntenpopulatie 

� Definiëren van start – en eindpunt van het 

zorgpad. 

� Projectplanning. 

3. Diagnose en 

objectivering 

� Het huidige zorgproces evalueren vanuit 

vier invalshoeken: 

� Organisatie en team 

� Patiënt 

� Evidentie en wetgeving 

� Externe partners 

� Sequentie en timing van het zorgproces 

analyseren vanuit deze vier invalshoeken. 

� Meten van indicatoren, vragenlijsten, 

procesmapping 

� Patiëntenbevragingen, interviews, walk 

throughs, observaties 

� Gebruik maken van guidelines, 

standaarden, etc. 

 

4. Ontwikkeling � Ontwikkeling van het zorgpad verkregen 

uit de informatie bekomen in de vorige 

� Definiëren  van inclusie en exclusie criteria 

voor de patiëntenpopulatie 
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fasen. � Definiëren van evidence based 

sleutelinterventies 

� Praktische organisatie van het zorgproces 

5. Implementatie � Actuele implementatie voorbereiden 

� Het zorgpad uittesten en implementeren 

� Informeren/trainen van alle teamleden 

� Implementatieplan ontwikkelen 

� Piloottest 

� Fijntunen van het zorgpad op basis van de 

testresultaten 

� Implementatie 

6. Evaluatie � Het effect en de bruikbaarheid van het 

zorgpad bepalen 

� Effect meten 

� Meten van het volgen van het zorgpad 

� Aanpassen van het zorgpad indien nodig 

� Een “dashboard” ontwikkelen voor 

continue opvolging 

7. Continue opvolging � Het zorgpad levend en up to date houden � Gebruik van indicatoren 

� Eigenaarschap borgen 

� Variantieanalyses 

� Om de zes maanden bespreking in 

kernteam 

� Objectieve metingen tenminste één maal 

per jaar. 
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De volledige uitwerking van deze zeven fasen, gebaseerd op het artikel van Vanhaecht et 

al. (2011a) en vormingen georganiseerd door het NKP is terug te vinden in de bijlage. 

 

 

1.2.5 Zorgpaden voor zwangerschapsinterruptie in he t tweede en 
derde trimester van de zwangerschap 

 
 
Noch nationaal, noch internationaal zijn er zorgpaden terug te vinden die specifiek gericht 

zijn op zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. 

 



 

 18 

 

2 Deel II: Beschrijving en analyse van het ontwikke len 
van het zorgpad zwangerschapsinterruptie  

 
Het tweede deel van deze masterproef beschrijft en analyseert het proces van het 

ontwikkelen van het specifieke zorgpad zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde 

trimester van de zwangerschap. Hierbij wordt (uiteindelijk) het totale zorgproces in kaart 

gebracht dat een patiënte in het UZ Gent doorloopt, vanaf het moment dat er beslist wordt 

tot zwangerschapsinterruptie omwille van medische redenen na 14 weken tot en met het 

laatste follow-up gesprek. 

Nadat achtereenvolgens de probleemstelling, de doelstelling en de vraagstelling beschreven 

worden, volgt een korte voorstelling van het UZ Gent.  

Vervolgens wordt de gehanteerde methodiek van het ontwikkelen van het zorgpad 

uitgebreid beschreven, gevolgd door de belangrijkste resultaten. Ten slotte volgt de 

discussie, aanbevelingen voor verder onderzoek en conclusies. 

 

2.1 Probleemstelling 
 
Samen met de ontwikkeling en uitbreiding van de medische technologie, waaronder de 

prenatale diagnostiek, dient zich meer en meer het probleem aan van een uiterst moeilijke 

beslissing te moeten nemen tot zwangerschapsinterruptie wanneer foetale anomalieën 

worden gediagnosticeerd, of wanneer het leven van de moeder bedreigd is. 

Daarbij betreft zwangerschapsinterruptie een fenomeen waarvan de benadering de laatste 

decennia erg geëvolueerd is, onder meer qua maatschappelijke benadering maar ook qua 

medische aanpak. 

De populatie is daarenboven een uiterst kwetsbare delicate patiëntengroep die niet altijd 

met even positieve uitkomst benaderd werd in het verleden. 

Aangezien het UZ Gent onder meer een functie van regionale perinatale zorg (P*-functie) 

heeft, waarin ook de dienst Prenatale diagnostiek hooggespecialiseerde zorg biedt, heeft 

men te maken met een groot aantal patiënten met een zwangerschapsinterruptie omwille 
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van medische redenen. Door de grote impact op het koppel (Korenromp, 2007; Kumar, 

2004) en de zorgverlener (Hanna, 2005; Kälvermark, Höglund, Hansson, Westerholm & 

Arnets, 2004; Lindström, Jacobsson, Wulff & Lalos, 2007) die bij het proces betrokken is, 

is het van cruciaal belang dat de zorg hieromtrent optimaal verloopt. 

Patiënten die een zwangerschapsinterruptie ondergingen in het UZ Gent hadden te kennen 

gegeven dat ze niet altijd voldoende informatie kregen en dat er niet altijd continuïteit in 

zorg en communicatie was. 

Bij de medewerkers bleek er nood te zijn aan meer kennis betreffende het onderwerp. 

Daarnaast waren bepaalde documenten niet meer up to date. 

Bijgevolg kon er na een eerste inventarisatie gesteld worden dat er veel winst te behalen 

was indien er een multidisciplinair werkinstrument zou kunnen ontwikkeld worden waarbij 

alle uitgevoerde activiteiten in het traject van de zwangerschapsinterruptie op elkaar zouden 

afgestemd zijn en de rollen van de verschillende zorgverleners duidelijk waren. 

 

2.2 Doelstelling 
 
De algemene doelstelling van dit project is om structureel verandering aan te brengen in het 

zorgproces door de ontwikkeling van een zorgpad zwangerschapsinterruptie in het tweede 

en derde trimester van de zwangerschap. 

Het beoogt een multidisciplinair werkinstrument te zijn dat weergeeft wie, wat, wanneer, 

waarom en met welke middelen doet. 

Het heeft als voornaamste doel om de kwaliteit en de effectiviteit van de zorgverlening te 

verhogen. 

Meer specifiek beoogt men om de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen en weg te 

werken om zo: 

� Een accurate behandeling aan te bieden.  

� De reeds bestaande procedures te verduidelijken. 

� De kennis van de vroedvrouwen en assistenten met betrekking tot de geldende 

procedures te verbeteren. 
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� De verschillende documenten, onder meer de patiëntenbrochure en het 

herdenkingsboekje te optimaliseren. 

� Duidelijke afspraken te maken met betrekking tot: 

o de administratie. 

o de te ondernemen acties door de verschillende professionals. 

o het vervoer van de foetussen / baby’s. 

 

2.3 Vraagstelling 
 
Tijdens het traject van de ontwikkeling van het zorgpad werden volgende 

onderzoeksvragen gesteld die als leidraad golden tijdens het hele proces: 

 

� Wat is het huidige traject dat een zwangere vrouw (koppel) volgt die een 

zwangerschapsinterruptie ondergaat? 

� Hoe ziet het ideale traject er uit? 

� Welke zijn de sleutelinterventies in dat traject? 

� Wat zijn de knelpunten? 

� Welke initiatieven kunnen genomen worden om het proces te optimaliseren? 

 

 

2.4 Voorstelling UZ Gent 
 
Het UZ Gent is één van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. 

Men streeft naar het bieden van hooggespecialiseerde, kwalitatieve zorg. Het UZ Gent heeft 

als missie een uitstekende, efficiënte en topreferente ziekenhuiszorg te willen aanbieden 

aan patiënten, afgestemd op de behoefte van de patiënt en in lijn met de universitaire 

opdracht.  

Uit deze missie vloeit een visie voort waaruit we weerhouden dat, de patiëntenzorg 

hooggekwalificeerd moet zijn, de patiënt centraal staat, het UZ Gent een voortrekkersrol 

wil hebben, zorgverleners performant en goed opgeleid moeten zijn en samenwerking 
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cruciaal is, zowel intra- , als extramuraal. De centrale kernwaarde is de zorg voor de totale 

patiënt.  

Het UZ Gent heeft onder meer een P*-functie, waar de afdeling Materniteit (M), het 

Verloskwartier (VK) en de MIC, samen met de Intensive Neonatal Care Unit (NICU) deel 

van uitmaken. Het Perinataal Centrum heeft een samenwerkingsakkoord met 39 niet 

intensieve neonatologie diensten (N*-functies) en 32 M-diensten in Vlaanderen en 

daarbuiten (Zeeuws-Vlaanderen). De verloskundige afdeling bestaat uit 24 M-bedden, een 

VK met vijf geïntegreerde arbeids-verloskamers, twee interventiezalen en acht erkende 

MIC-bedden. De afdeling heeft naast een eerste en tweede tevens een derdelijns functie. 

Het is binnen deze context dat de dienst Vrouwenkliniek onder meer de prenatale 

diagnostiek (PND) reeds geruime tijd verder uitbouwt en als referentiecentrum fungeert. 

 
 

2.5 Onderzoeksmethodologie 
 
Als methode voor de opmaak van het zorgpad werd de zevenfasen methodiek gebruikt die 

werd ontwikkeld door het NKP (Vanhaecht et al., 2011a). 

De ontwikkeling van een zorgpad vergt tijd en kan onmogelijk binnen de tijdspanne van 

een masterproef voleindigd worden. 

Toch werd er gekozen om elke fase te doorlopen omdat de ontwikkeling van het zorgpad 

zwangerschapsinterruptie al eerder opgestart was maar nog gefinaliseerd diende te worden. 

De implementatie was niet afgerond en de evaluatiefase, alsook het borgingsproces in de 

organisatie moest nog bewerkstelligd worden. De gefaseerde aanpak is hierbij geïnspireerd 

op de PDSA-cyclus, ook gekend als de Deming cyclus. Elke fase doorloopt hierbij op zich 

een Deming cyclus (Vanhaecht et al., 2011 a). Zie figuur 1. 
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2.5.1 Bevindingen tijdens het ontwikkelingsproces 
 

2.5.1.1 Fase 1: de screeningsfase 

De vraag naar het verder ontwikkelen van het reeds bestaand preliminair “klinisch pad” 

zwangerschapsinterruptie ontstond reeds in 2009. De problemen zoals beschreven in de 

probleemstelling vielen ongeveer samen met de vraag van het toenmalige management van 

het UZ Gent om verder te werken aan het ontwikkelen van zorgpaden vanuit de 

PEGASOS-visie en kaderend binnen de missie en visie van het UZ Gent. Binnen dit kader 

was er een full time stafmedewerker aangesteld om de ontwikkeling van zorgpaden te 

coördineren. Gezien de verschillende invalshoeken en het aanzienlijk aantal interrupties 

werd er een overleg gepland met een aantal cruciale sleutelfiguren die betrokken waren bij 

zwangerschapsinterrupties, namelijk de artsen en vroedvrouwen die betrokken waren bij de 

prenatale diagnostiek, de leidinggevenden van de afdeling en de stafmedewerkers 

zorgpaden. 

Aangezien niet iedereen van hen op de hoogte was van de actuele stand van zaken met 

betrekking tot de ontwikkeling van klinische paden/zorgpaden, gaf de stafmedewerker 

“zorgpaden” aan het team een presentatie over zorgpaden en de ontwikkeling ervan. 

Hierop volgde een “stakeholder mapping” waarin werd gebrainstormd over een mogelijke 

samenstelling van de werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines. 

Deze partijen werden allen gecontacteerd en bevraagd over hun interesse in het project. 

Hierbij werd er over gewaakt dat ook bedrijfsondersteunende diensten zoals de dienst 

patiëntenvervoer, het mortuarium en dergelijke mee betrokken werden. 

Er werd gecheckt welke informatie onmiddellijk beschikbaar was. Er werden 

klachtenbrieven verzameld, cijfers van het aantal interrupties opgevraagd uit jaarverslagen, 

alsook de bestaande documenten zoals de patiëntenbrochure, het onthaalkaartje, de 

checklist, de richtlijnen in verband met uit te voeren administratie, etc. Dit alles werd een 

eerste maal grondig bekeken ter voorbereiding van een grondige knelpuntenanalyse (in fase 
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twee en drie). Al snel werd duidelijk dat de bestaande documenten grondig dienden 

herbekeken te worden om een meer uniforme communicatie en zorg te bekomen. Gemaakte 

afspraken bleken niet altijd even duidelijk voor iedereen, de gebruikte medicatie diende 

herbekeken te worden, en zo meer. 

Er werd een documentenanalyse uitgevoerd. Hierbij werden achtereenvolgens de volgende 

documenten doorgelicht:  

� De checklist: Er bestond een rudimentair protocol met aandachtspunten bij 

interruptie en mors in utero. Hier wordt melding gemaakt van een checklist. Deze is 

echter beperkt en gedateerd. De vermelde medicatie is niet volgens de laatste 

richtlijnen, de instructies in verband met genetisch onderzoek zijn te vaag, er wordt 

geen melding gemaakt van de te volbrengen administratie, er bestaan geen 

richtlijnen rond de zorg voor de foetus. Er bestond ook geen handleiding van de 

checklist. Deze checklist diende dan ook vervangen te worden en er diende een 

passende handleiding gemaakt te worden, mede om het zorgpad continu te kunnen 

evalueren. 

� Het opnamekaartje: Het blauwe onthaalkaartje is onduidelijk en niet gekend. Er 

diende een duidelijk herkenbaar kaartje ontworpen te worden met inbegrip van een 

plattegrond van het UZ Gent met duidelijke aanwijzingen waar men zich moet 

aanmelden. 

� Het overzicht van de administratie was onvolledig. Het diende opgenomen te 

worden in de checklist. 

� Het herdenkingskaartje was een wit kaartje dat reeds jaren onveranderd gebruikt 

werd met wisselend succes. Het bood te weinig mogelijkheden tot het verzamelen 

van items ter herinnering zoals een voetafdrukje, foto’s, een haarplukje, en zo meer. 

Er werd besloten om het te vervangen door een herkenbaar kaartje met hetzelfde 

thema, specifiek ontworpen voor het zorgpad. 

� De informatiebrochure voldeed niet aan de huidige normen en was gedateerd. Ze 

diende volledig herwerkt te worden. 
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� Uiteindelijk werd er ook geopteerd voor een steeds terugkomend logo of thema, 

namelijk de vlinder. 

De stafmedewerker “zorgpaden” reikte hierbij het klinische padenkompas (KP Kompas) als 

tool aan en raadde aan om tijdens de quick scan alle vijf domeinen te overlopen, met name 

de financiële, klinische, service, team- en procesindicatoren omdat enkel één gedeelte van 

het proces belichten en verbeteren onvoldoende zou zijn (Vanhaecht & Sermeus, 2003).   

Klinische Paden Kompas

Klinische
Indicatoren

Financiële
Indicatoren

Service
Indicatoren

Proces
 Indicatoren

Team
Indicatoren

Bill of Services - ABC              
Kosten - inkomsten

Verblijfsduur
Onderzoeken
Heropname

Pijn
Mobiliteit

Complicaties
Heropname

Kennis

Angst
Patiëntentevredenheid
Medewerkerstevredenheid

Wachttijden
Volgorde onderzoeken
Tijd tussen onderzoeken

Beperken heropnames

Jobtevredenheid
Teameffectiviteit

© Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002  

Figuur 3: Klinische Paden Kompas, © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002 

Op het vlak van financiële indicatoren bleek een klacht een verlengde opnameduur aan te 

kaarten omwille van het niet vlot verlopen van de onderzoeken. Op het vlak van klinische 

indicatoren kon een heropname aangehaald worden vanwege het niet correct innemen van 

medicatie. Verder waren de geuite klachten een teken van patiëntenontevredenheid en het 

gebrek aan kennis van een uiting van medewerkersontevredenheid. Door het ontbreken van 

duidelijke afspraken kon worden geconcludeerd dat de teameffectiviteit voor verbetering 

vatbaar was en er bleek ook een ruime marge voor verbetering van efficiëntie te zijn in de 

opvolging van de onderzoeken, waardoor ook het laatste domein, namelijk dat van de 

procesindicatoren werkpunten bevatte. 
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Na deze discussieronde over mogelijke knelpunten en met de wetenschap dat er vroeger al 

een aanzet gegeven was tot het opstellen van een zorgpad, kon geconcludeerd worden dat 

een zorgpad een geschikte tool zou kunnen zijn om het zorgproces te optimaliseren en dat 

er voldoende bereidheid van alle partijen was om het project op te starten. Er bleek bij 

nader inzien ook een grote bereidheid tot ondersteuning vanuit de directie. 

 

2.5.1.2 Fase 2: de projectmanagementfase 
 
Wanneer beslist was om van start te gaan met het project werd het kernteam samengesteld 

en een eerste vergadering belegd. Het team werd samengesteld uit twee PND/MIC-artsen, 

de leidinggevenden van de afdeling M-MIC-VK (hoofdvroedvrouw en adjunct-

hoofdvroedvrouw), twee vroedvrouwen werkzaam op die afdeling, één vroedvrouw 

werkzaam op de PND-sectie van de polikliniek, één vroedvrouw werkzaam op de dienst 

Medische Genetica en de sociaal assistente die toegewezen is aan de P*-functie.  

Tijdens deze eerste vergadering werd vooral het projectmanagement vastgelegd. Er werden 

afspraken gemaakt over de werking van het kernteam, de vergaderfrequentie (één maal per 

maand gedurende twee uur), de streefdatum van afwerking vooropgesteld, de verslaggeving 

en de manier van communiceren met elkaar. Binnen het kernteam werd bepaald wie de 

projecteigenaars zouden zijn met een PND-arts als voorzitter van het kernteam, bijgestaan 

door de leidinggevenden van de M-MIC-VK afdeling (hoofdvroedvrouw en adjunct). 

De leden van het kernteam zouden elk verantwoordelijk zijn voor hun onderdeel van het 

zorgpad (Vanhaecht et al., 2011a). De stafmedewerker “zorgpaden” coördineerde het 

proces. 

Een andere doelstelling van deze fase is het afbakenen van het zorgpad, met name de 

patiëntenpopulatie en het tijdskader. Er werd besloten dat binnen het zorgpad enkel de 

patiënten geïncludeerd werden die een zwangerschapsinterruptie om medische redenen 

dienden te ondergaan na 14 weken. 
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Het zorgpad zou starten wanneer het besluit tot zwangerschapsinterruptie om medische 

redenen genomen was op de polikliniek (tweede en derde trimester van de zwangerschap, 

minimum 14 weken postmenstrueel) en eindigen bij het laatste follow-up gesprek met de 

patiënte. 

Met het correct afbakenen van het zorgpad kon ook de samenstelling van de werkgroep 

vervolledigd worden. De werkgroep bevatte de leden van het kernteam, aangevuld met een 

psychologe, een neonatoloog, twee artsen werkzaam op de dienst Medische Genetica, een 

arts werkzaam op de dienst Pathologische Anatomie, de aalmoezenier van het ziekenhuis, 

een medewerker van het mortuarium en de verantwoordelijke van het patiëntenvervoer. 

Terwijl het kernteam instond voor de eigenlijke ontwikkeling, implementatie en evaluatie 

van het zorgpad, zou het hiervoor bijgestaan worden door de ruimere werkgroep waarin per 

discipline meerdere personen afgevaardigd waren en diende daarom op regelmatige basis 

feedback te geven aan de volledige multidisciplinaire werkgroep (Vanhaecht et al., 2011a). 

De stafmewerker “zorgpaden” deed voorbereidend werk door een voorstel van Time Task 

Matrix uit te werken van het projectplan om zo de tijdsplanning te kunnen opvolgen en 

eventueel bij te sturen (Vanhaecht et al., 2011a). Tenslotte werd door de stafmedewerker 

“zorgpaden” de drieborden methodiek toegelicht ter voorbereiding van fase drie 

(Vanhaecht et al., 2011b). Het kernteam was akkoord om deze methodiek toe te passen. 

Deze wordt verder in fase drie beschreven. 

Het project werd vervolgens voorgesteld op de medische staf en een teamoverleg van het 

vroedvrouwenteam op de M-dienst. Voor deze gelegenheid werden ook medewerkers van 

de polikliniek uitgenodigd. 

De stafmedewerker “zorgpaden” lichtte het management in over de vorderingen. 
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2.5.1.3 Fase 3: de diagnosestelling- en objectiveringfase 
 
Bij de aanvang van fase drie werd meteen duidelijk dat dit een zeer belangrijke fase was. 

Alvorens het zorgproces te kunnen herontwerpen en verbeteren, moet de huidige 

organisatie van het zorgproces immers doorgelicht en geëvalueerd worden met de focus op 

vier verschillende invalshoeken, namelijk: de eigen organisatie en team, patiënt en familie, 

beschikbare “evidence” en wetgeving en samenwerking met externe partners. 

Op basis hiervan kan het kernteam, wanneer het beschikt over objectieve informatie vanuit 

elk van de vier invalshoeken, bovengenoemde doelstelling realiseren (Vanhaecht et al., 

2011a). 

Toegepast op de ontwikkeling van het zorgpad zwangerschapsinterruptie betekende dit dat 

in deze belangrijke fase uitgebreid de eigen organisatie van het zorgproces, namelijk de 

zorg rond zwangerschapsinterruptie en het betrokken team onder de loep genomen werd. 

Hiervoor werd voor de drieborden methodiek gekozen. 

De drieborden methode kan gebruikt worden als een consensusmethodiek bij de 

ontwikkeling van een zorgpad zwangerschapsinterruptie om systematisch doelen te 

definiëren, de organisatie van het zorgpad te beschrijven en om een lijst van knelpunten 

voor verdere analyse op te sommen (Vanhaecht et al., 2011b). 

BORD 1 : Doel van het zorgproces 

Op het eerste bord worden de doelstellingen genoteerd. Er zijn doelstellingen ten aanzien 

van het project en doelstellingen van wat je wil bereiken bij de patiënt. Het KP kompas kan 

een hulpmiddel zijn bij het formuleren van de projectdoelstellingen (Figuur 3) (Vanhaecht 

& Sermeus et al., 2003). 

Specifiek voor het zorgpad zwangerschapsinterruptie werden volgende doelstellingen 

geselecteerd: 

� Een accuratere behandeling aanbieden. 
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� De reeds bestaande procedures verduidelijken. 

� De kennis van de vroedvrouwen en assistenten met betrekking tot de geldende 

procedures verbeteren. 

� De verschillende documenten, onder meer de patiëntenbrochures, het 

herdenkingsboekje en de opnamekaart actualiseren en optimaliseren. 

� Duidelijke afspraken maken met betrekking tot de administratie, de te ondernemen 

acties door de verschillende professionals, het vervoer van de foetussen/baby’s. 

 

BORD 2 : Time Task Matrix met sleutel interventies 

Op het tweede bord tekent men een Time Task Matrix met mogelijke sleutelinterventies die 

noodzakelijk zijn om de doelstellingen van bord één te bereiken. Sleutelinterventies zijn 

interventies die de effectiviteit en de efficiëntie van het proces beïnvloeden, met een directe 

impact op patiënten outcomes (Vanhaecht et al., 2011b). 

Specifiek voor het zorgpad zwangerschapsinterruptie betekende dit dat er verschillende 

scenario’s uitgeschreven werden. Op basis van actuele casussen werkten vroedvrouwen zes 

scenario’s op de polikliniek en zes op de M-dienst uit. In eerste instantie werd gevraagd om 

alles zo uitgebreid mogelijk uit te schrijven. Met deze informatie werden de 

sleutelinterventies op de Time Task Matrix aangeduid. Het medisch behandeltraject werd 

door de PND-artsen uitgeschreven en in een flowchart gegoten. Zo kwam men uiteindelijk 

tot een consensus matrix die het ideale traject moest voorstellen dat een patiënt aflegt die 

een zwangerschapsinterruptie ondergaat in het tweede en derde trimester van de 

zwangerschap. De matrix beschrijft de rollen en de opeenvolging van activiteiten die uit te 

voeren zijn door het multidisciplinair team. 

De horizontale as beschrijft de verschillende fasen en de verticale as de soorten 

activiteiten/actor. In de matrix worden enkel de sleutelinterventies weergegeven. De 

volledige Time Task Matrix is terug te vinden in de resultaten. 
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BORD 3: Knelpunten in de zorg 

Op het derde bord worden de knelpunten of punten genoteerd waarover onduidelijkheid 

bestaat. Deze knelpunten dienen later in de ontwikkeling van het zorgpad uitgeklaard te 

worden. Tijdens het ontwikkelingsproces en de continue evaluatie dienen deze knelpunten 

geüpdatet te worden (Vanhaecht et al., 2011b) 

Specifiek voor het zorgpad zwangerschapsinterruptie konden uit de Time Task Matrix de 

knelpunten gedetecteerd worden. Zowel de objectieve als de subjectieve knelpunten werden 

uitgeschreven. Vervolgens werden de knelpunten geëlimineerd die niet onmiddellijk met 

het zorgpad te maken hebben. De weerhouden knelpunten dienden vervolgens te worden 

opgenomen in een risicoanalyse. De geïnventariseerde knelpunten werden grondig 

besproken ter voorbereiding van de risicoanalyse.  

1. Belangrijk was het item medicatie. De meest recente guidelines in verband met 

medicatiegebruik voor zwangerschapsinterruptie werden opgezocht door de 

betrokken artsen. Met name het tijdstip van de inname, wanneer het toegediend 

wordt aan de patiënte en wie voorschrijft bleek belangrijk.  

2. Ook de manier van communiceren tussen de zorgverleners diende te worden 

geoptimaliseerd, zodat iedereen op de hoogte is wanneer er zich een patiënte 

aandient op het verloskwartier. Aangezien het onmogelijk bleek om al het personeel 

steeds op de hoogte te brengen, diende er een herkenbaar kaartje te worden 

ontworpen, wat de patiënte meebrengt en waardoor vervelende vragen kunnen 

vermeden worden. 

3. De communicatie rond de verschillende onderzoeken bleek een complex geheel te 

zijn. Een belangrijk punt leek het tijdstip van de autopsie en of de ouders de foetus 

al dan niet meer wensen te zien. Ook was het niet steeds duidelijk wie de foetus 

moet vervoeren. Hiervoor diende de functieomschrijving van de verschillende 
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medewerkers bekeken te worden, ten einde uitsluitsel te krijgen wie de foetussen 

mag vervoeren. 

4. Het wettelijk kader werd bekeken, onder meer het artikel waarin staat wie kan en 

mag betrokken worden bij de zwangerschapsinterruptie. Aangezien “moral distress” 

bij gezondheidsmedewerkers een reëel gevaar is wanneer zij in de zorg rond 

zwangerschapsinterruptie betrokken zijn (Hanna, 2005; Kälvermark et al., 2004; 

Lindström et al., 2007), werd er veel belang gehecht aan het voorkomen ervan. 

Mogelijke pistes werden bekeken om oplossingen te kunnen bieden wanneer een 

medewerker een gewetensprobleem zou ervaren. 

5. Een ander knelpunt was de werking van de sociale dienst. Er is een vaste 

medewerker voor de afdeling verloskunde. Zolang zij aanwezig was, verliep alles 

vlot maar bij afwezigheid bleek dat de andere collega’s niet zo vertrouwd waren 

met het onderwerp en vooral met de praktische regeling van begrafenis/crematie, 

administratie en dergelijke. 

Aangezien bij aanvang van het project het dossier nog niet geautomatiseerd was, verliep de 

overdracht van informatie niet altijd even vlot. De werkgroep was er van overtuigd dat, 

indien enkele documenten zouden geïnformatiseerd worden, er een stuk efficiënter zou 

kunnen gewerkt worden en er tijd zou gespaard worden. Er diende een overleg gepland te 

worden met de ICT verantwoordelijke voor de afdeling om de mogelijkheden te bespreken.  

De stafmedewerker “zorgpaden” gaf uitleg over het principe en de doelstelling van de 

risicoanalyse, uitgevoerd via een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Een FMEA 

identificeert potentiële faalmogelijkheden en kent een graad van ernst hieraan toe op basis 

van voorkomen, ernst en kans (Shebl et al., 2009; Lootens, 2009; Senders, 2004).  
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LEGENDE RISICO VOOR PATIENTVEILIGHEID 
Risico   V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3) 
Laag 1 - 4 D = Snelheid van detectie (snel=1, traag = 3) 

Gemiddeld 6 - 9 E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3) 
Hoog 12 - 27    

     
LEGENDE RISICO VOOR  EFFICIENTIE 

Risico      
Laag 1 - 3 V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3) 

Gemiddeld 4 E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3) 
Hoog 6 of 9    

 

 

Figuur 4: de FMEA 

Samen werd als voorbeeld één knelpunt uitgewerkt. De overige knelpunten werden 

verdeeld onder de leden naargelang hun betrokkenheid bij het knelpunt. 

Hierna volgt een selectie van items die hoog scoorden bij de risicoanalyse: 

 

Begeleiding ouders 

� Totaal risico patiëntveiligheid: hoge score. 

� Risico voor efficiëntie: hoge score. 

Conclusie:  

Dit knelpunt heeft verschillende facetten en bleek toe te zijn aan een grondige screening. 

Vooral gebrekkige communicatie kreeg een hoge score op patiëntveiligheid (=negen). 

Gezien de multidisciplinariteit van de betrokkenheid bij het zorgproces 

zwangerschapsinterruptie, zijn duidelijke richtlijnen onontbeerlijk. Het gebrek eraan leidde 

tot onrust en ontevredenheid bij het ouderkoppel en de vroedvrouwen. Het kernteam 

besliste dat er een adequaat communicatieplan uitgetekend moest worden. Een checklist 

kan hiervoor een gepaste tool zijn. 

 

Medicatie 

� Totaal risico patiëntveiligheid: gemiddelde score. 

� Risico voor efficiëntie: hoge score. 

Conclusie:  
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Indien de patiënt voor mifepriston naar de VK komt, is het niet altijd duidelijk waarvoor ze 

komt. Dit ondermijnt een adequate opvang en begeleiding. 

De procedure voor het gebruik van misoprostol is niet meer up to date. De toepassing werd 

recentelijk aangepast maar deze veranderingen werden niet doorgevoerd in het protocol dat 

beschikbaar is op het Intranet. Hierin schuilt het gevaar dat nieuwe medewerkers die niet op 

de hoogte zijn terug zullen vallen op het oude protocol. 

Het was voor het kernteam duidelijk dat de procedure diende aangepast te worden aan de 

laatste evidentie. 

 

Nemen van foto’s van de foetus 

� Totaal risico patiëntveiligheid: gemiddelde score. 

� Risico voor efficiëntie: gemiddelde score. 

Conclusie:  

De onduidelijkheden met betrekking tot het nemen van foto’s leidt tot tijdsverlies en 

patiëntonvriendelijkheid. Het correct nemen en opslaan van de foto’ is zowel vanuit 

medisch oogpunt als naar begeleiding van de ouders een belangrijke actie.  

De volledige FMEA is terug te vinden in bijlage. 

De resultaten van de risicoanalyse werden vervolgens voorgelegd aan de werkgroep ten 

einde een definitieve rangschikking (en prioritisering) van de knelpunten te maken. 

De afspraak werd gemaakt om knelpunten die zich situeerden binnen één bepaalde 

discipline binnen deze discipline behandeld werden. Waar twee of meer disciplines bij 

betrokken waren, werden die eerder multidisciplinair uitgewerkt. 

De resultaten werden steeds door het kernteam besproken en al dan niet weerhouden. 

Soms moest de zorgcoördinator tussenkomen om de objectiviteit te bewaren. 

 Aan de hand van de inventarisatie, de risicoanalyse en de bespreking van de knelpunten 

werden de doelstellingen van het zorgpad geherevalueerd en verder uitgewerkt. 
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Zoals eerder aangegeven werd alle beschikbare evidentie en wetgeving verder bestudeerd. 

Belangrijk was ook dat er van meet af aan patiënten betrokken werden bij het uitschrijven 

van de flowcharts en dat er contacten gelegd werden met de recent opgerichte 

patiëntenvereniging COZAPO. Deze in 2009 opgerichte Contactgroep 

ZwangerschapsAfbreking na Prenataal Onderzoek (COZAPO) ondersteunt ouders bij hun 

specifiek rouwproces. 

Tenslotte werden de externe partners bevraagd, met name de doorverwijzers uit de tweede 

lijn maar ook de huisartsen en zeker ook de neonatologen gezien hun betrokkenheid in het 

beslissingsproces en indien een foetus levend ter wereld zou komen. 

In deze fase werden ook de premetingen van de kennistest uitgevoerd. Deze zijn terug te 

vinden in de resultaten. 

2.5.1.4 Fase 4: de ontwikkelingsfase 
 
Vervolgens werd van start gegaan met de ontwikkelingsfase die als doel heeft om het 

eigenlijke zorgpad zwangerschapsinterruptie te ontwikkelen basis van de verkregen 

informatie en de vooropgestelde doelstellingen (Vanhaecht et al., 2011a). 

Het kernteam bleef erop toezien dat steeds de nodige faciliteiten werden voorzien en hield 

steeds rekening met beschikbare middelen en de mogelijkheden voor de operationele 

uitwerking van het zorgpad (Vanhaecht et al., 2011a). Op basis van de bekomen informatie 

uit de diagnose- en objectiveringfase werd de patiëntenafbakening herbekeken en het 

tijdskader van het traject op realistische manier aangepast. Ook werd de tijdsas van het 

zorgpad herbekeken en licht bijgestuurd. In plaats van het zorgpad te laten starten op het 

tijdstip van de diagnose, werd er beslist om het zorgpad te laten starten op het moment dat 

de beslissing genomen was tot zwangerschapsinterruptie. 

Ook werd er bepaald dat het zorgpad zou lopen tot na de laatste follow-up in plaats van de 

eerste postinterruptie consultatie. 

In de kernteam vergadering werd de Time Task Matrix uitgebreid besproken met de 

aangebrachte sleutelinterventies om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, met 
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verwijzing naar wetgeving, recente literatuur, guidelines, etc. Het ontwerp werd steeds 

bijgestuurd volgens haalbaarheid (Vanhaecht et al., 2011a).  

Vervolgens werden de zorgpad documenten uitgewerkt. 

Al deze documenten werden in een zorgpad document en flowchart gegoten. Via het 

zorgpad document, wat eigenlijk de eindnota betreft,  kan elke gebruiker van het intranet 

van het UZ Gent via links doorklikken naar alle andere nodige informatie of formulieren: 

� Algemene flowchart (resultaten). 

� Eindnota zorgpad (bijlage). 

� Medicatieschema tweede en derde trimester zwangerschapsinterruptie (bijlage). 

� Checklist en handleiding (bijlage). 

� Opnamekaartje voor patiënten (bijlage). 

� Informatiebrochure (rouwbrochure) voor patiënten (bijlage). 

� Herdenkingsboekje en infofiche herdenkingsboekje (bijlage) 

Er werden bijkomende afspraken gemaakt, waaronder: 

� De checklisten worden verzameld in een daartoe bestemde map en centraal 

bewaard. 

� De hoofdvroedvrouw controleert samen met de vroedvrouw-rouwconsulente de 

volledigheid van de map. 

� Het superviserende staflid controleert samen met de arts-assistent de checklist op de 

dagelijkse patiëntenbriefing. 

Uiteindelijk keurde de volledige werkgroep het zorgpad goed. 

Aangezien na de ontwikkeling van een zorgpad, de continue evaluatie via variantieanalyse 

en proces- en resultaatsindicatoren noodzakelijk is (Vanhaecht et al., 2011a), werd een 

checklist ontworpen die zowel een medisch als verpleegkundig/vroedkundig luik omvat. 
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Bij variantieanalyse op het uitvoeren van de  verschillende taken kunnen de afwijkingen 

van het gevolgde zorgpad nagegaan worden ten opzichte van het uitgewerkte operationele 

zorgpad (Vanhaecht et al., 2011a). 

Op die manier worden de resultaten en afwijkingen ten opzichte van de sleutelinterventies 

gedocumenteerd, opgevolgd en geëvalueerd (Vanhaecht et al., 2011a). 

Naast de checklist werden door het kernteam ook een aantal procesindicatoren en 

resultaatsindicatoren bepaald. Met behulp van de procesindicatoren wordt de compliantie 

ten opzichte van de sleutelinterventies nagegaan (Vanhaecht et al., 2011a). Hiervoor werd 

als belangrijkste indicator de patiëntentevredenheid geselecteerd. Er werd een vroedvrouw 

opgeleid tot rouw consulente en de afspraak werd gemaakt om vier tot zes weken na de 

ingreep bij de patiënten een semigestructureerd telefonisch interview af te nemen waar 

naast het peilen naar het rouwproces en de verwerking van de gebeurtenis, ook de perceptie 

van de geboden zorg zou bevraagd worden. 

Ook zou er bij het team opnieuw een kennistest afgenomen worden waar vooral de 

sleutelinterventies bevraagd worden. Door het snel wisselen van assistent-artsen in 

opleiding en de grote groep vroedvrouwen leek dit op dat moment een belangrijke indicator 

voor het kernteam ter opvolging van de kennis omtrent het zorgpad.  

Een derde indicator was de controle op de volledigheid van het invullen van de checklisten. 

Zo kon men controleren het zorgpad al dan niet gevolgd werd en of het volledige zorgpad 

doorlopen werd. 

 

2.5.1.5 Fase 5: de implementatiefase 
 

Eenmaal het zorgpad unaniem goedgekeurd was, konden de voorbereidingen tot 

implementatie starten. Om de kwaliteit van het zorgpad te waarborgen is het belangrijk dat 

het werkinstrument op eenduidige wijze wordt ingevoerd en gebruikt. Er werd een 
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samenhangend pakket ontwikkeld waaronder een checklist, een onthaalbrochure, een 

medicatieschema, etc. Dit moest ook als dusdanig doorgegeven worden aan alle 

medewerkers. 

Daarom werd voor alle medewerkers een volledig bijscholingsprogramma ontwikkeld in 

samenwerking met de dienst vorming. Op vlak van communicatiedoorstroming werden de 

rollen verdeeld en eventuele knelpunten genoteerd. Er werden zoveel mogelijke 

communicatiekanalen gebruikt. Belangrijk hierbij was dat de bijscholingssessies 

verschillende malen herhaald werden en op verschillende tijdstippen om iedere medewerker 

de kans te geven om deel te nemen. Deze werd bekend gemaakt door middel van posters en 

werd in de vormingsbrochure opgenomen. 

Zo werd het zorgpad op het intranet geplaatst, verspreid via de nieuwsbrieven, zowel 

elektronisch als op papier. Ziekenhuisbreed werd er aandacht geschonken aan het nieuwe 

zorgpad via het ziekenhuiskrantje. 

Naar de externe partners werd het zorgpad gecommuniceerd op studiedagen voor 

vroedvrouwen, geaccrediteerde vergaderingen voor de artsen en een vorming georganiseerd 

door de Federale Overheidsdienst. 

Er werd afgesproken dat de hoofdvroedvrouw aanspreekpunt was voor de vroedvrouwen en 

een staflid voor de assistenten. 

Het zorgpad werd een eerste maal uitgetest bij een patiënte en subtiel bevraagd achteraf, 

waarbij de bevraging gekaderd werd binnen het gehele project. De tevredenheid over de 

aanpak bleek groot te zijn, ondanks het gevoelige karakter van de ingreep. Ook werd een 

patiënte, die eerder haar medewerking aangeboden had, bevraagd over de volledigheid van 

het zorgpad. 

Nadat het bijscholingsprogramma afgewerkt was en de evaluatie van de test van het 

zorgpad positief bleek, werd het zorgpad ingevoerd. 
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2.5.1.6 Fase 6: de evaluatiefase 
 
Nadat het zorgpad een tijd (meestal ongeveer zes maanden) geïmplementeerd is, dient er 

een evaluatie plaats te vinden. 

Dit betekent dat er geëvalueerd wordt of de ervaren knelpunten in de organisatie van de 

zorg weggewerkt zijn (Vanhaecht et al., 2011a). 

Een eerste vorm van evaluatie is het gebruik van het zorgpad zelf, met name bij hoeveel 

patiënten het zorgpad gebruikt werd. 

Vervolgens kan men de metingen van de diagnose- en objectiveringfase herhalen om het 

effect van het zorgpad na te gaan. Belangrijk hierbij is om het zorgpad vanuit de vier 

invalshoeken te evalueren (eigen organisatie, patiënten, “evidence” en wetgeving en 

externe partners). Verder wordt er nagegaan of en in welke mate in de praktijk afgeweken 

wordt van het ontwikkelde zorgpad (Vanhaecht et al., 2011a).  

Concreet betekende dit voor het zorgpad zwangerschapsinterruptie dat ongeveer een jaar na 

de implementatie van het zorgpad het aan een grondige evaluatie onderworpen werd. Er 

werd geopteerd om dit pas na één jaar te doen gezien het aantal patiënten die het zorgpad 

doorloopt. Hiervoor werd de werkgroep samengeroepen. Naast de vooropgestelde 

indicatoren, namelijk de toetsing van de kennis bij het zorgteam, de volledigheid van de 

ingevulde items van de checklist en de patiëntentevredenheid, werd ook naar de andere 

domeinen van het KP Kompas gekeken (Figuur 3). Op basis van de besprekingen werd 

beslist om ook de jobtevredenheid als kwaliteitsindicator te selecteren en dit item 

systematisch te bevragen tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken. De andere vier 

domeinen van het KP Kompas bleken vervat in de andere indicatoren. Ook werd beslist om 

een nieuwe knelpuntenanalyse uit te voeren. 

 

1. Ten eerste werd het gebruik van het zorgpad bekeken. Hier werd snel duidelijk dat 

op twee patiënten na, alle patiënten het volledige zorgpad doorlopen hadden. Uit 

controle van de checklisten bleek dat niet elke patiënte die zich aanmeldde voor een 

zwangerschapsinterruptie door een PND-arts gezien was. Het betrof patiënten die 

doorverwezen waren door een staflid dat privéconsultaties deed. Hierdoor werd echt 
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niet het volledige pakket aan informatie - zoals vastgelegd - doorgegeven aan de 

patiënten en traden zij slechts halverwege het zorgpad binnen.  

2. Uit de kennistest bleek dat er voor de vroedvrouwen vooral onduidelijkheid bestond 

omtrent de medicatie, zoals het bewaren ervan en de procedure van het bestellen in 

de apotheek. Deze richtlijnen dienden te worden aangepast. Vijf op de 30 

vroedvrouwen wisten ook niet wie verantwoordelijk was voor het vervoer van de 

foetus.  

3. Vervolgens werd een nieuwe knelpuntenanalyse uitgevoerd: 

� Een heikel punt was het maken van de foto’s van de foetus. Er dient immers een 

onderscheid gemaakt te worden tussen foto’s voor medische doeleinden en 

foto’s die bestemd zijn voor de ouders. Dit is niet voor iedereen even duidelijk. 

In het eerste geval is dit de verantwoordelijkheid van de assistent. In het laatste 

geval staat de vroedvrouw hiervoor in. 

� Een ander knelpunt dat niet volledig opgelost was, was het plaatsen van een 

order voor de sociale dienst. Soms werd er enkel telefonisch contact opgenomen 

terwijl men een aanvraag dient te doen via het elektronisch patiëntendossier. 

4. Verder vond er ook een dossier- en documentenanalyse plaats. Zo werd een controle 

uitgevoerd op de volledigheid van 15 checklisten, ad random gekozen uit 34 

casussen. 

Eerst werd er een globale check gedaan om te controleren of het zorgpad überhaupt 

gevolgd werd. Er werd in 100% van de gevallen een checklist ingevuld. In twee 

gevallen werd de checklist pas opgestart op het verloskwartier gezien het patiënten 

betrof die laattijdig doorgestuurd werden door een arts die ook een privépraktijk had 

en de patiënten daar aanvankelijk op consultatie liet komen.  

� Anamnese: 15/15 werd goed ingevuld 

� Poliklinische periode: 10/15 werd goed ingevuld; bij 4/10 werd niet ingevuld 

wie Mifegyne® bestelde 

� Toediening Mifepriston: 14/15 werd correct ingevuld 

� Opname op verloskwartier: 
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o Opname: 13/15 goed ingevuld; 2/15 was de naam van de assistent niet 

ingevuld. 

o Te bespreken bij opname: 14/15 alle items ingevuld 

o Expulsie: 14/15 correct ingevuld 

o Onderzoeken: 9/15 correct ingevuld; 6/15 waren er geen onderzoeken 

ingevuld waarvan 4/15 het item autopsie 

o Aandenken aan het kindje: 15/15 ingevuld 

o Administratie omtrent de geboorteaangifte en overlijdensakte: 14/15 correct 

ingevuld 

o Verblijf op de M-dienst: 12/15 correct ingevuld 

o Ontslag: 7/15 correct ingevuld; 8/15 was het ontslag niet ingevuld 

o Gesprek na ontslag: 13/15 doorgegaan en correct ingevuld 

 

We konden hieruit concluderen dat er drie werkpunten waren. 

� Ten eerste moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden rond het toedienen van de 

medicatie. Het is belangrijk voor de voortgang van de ingreep dat de medicatie juist 

toegediend wordt en dit correct doorgegeven wordt. 

� Een tweede werkpunt is het correct invullen en doorgeven van de onderzoeken. Ook als 

er geen verdere onderzoeken of autopsie wordt aangevraagd, is het noodzakelijk om dit 

door te geven. 

� Tenslotte is het duidelijk dat er te weinig aandacht geschonken wordt aan het ontslag 

van de patiënt. Het is waarschijnlijk dat er wel een ontslaggesprek plaatsvindt 

aangezien 13 op 15 patiënten een gesprek krijgt na ontslag maar er wordt in acht op 15 

gevallen nagelaten om dit ook op de checklist te vermelden. 

De checklist werd ook inhoudelijk bekeken en aangepast op verschillende vlakken. Op het 

opnamekaartje stond het oude grondplan van het UZ Gent terwijl de toegang gewijzigd 

was. Dit werd aangepast. Een aantal gegevens van de rouwbrochure waren verouderd en er 

was nog vraag naar een rouwbrochure voor anderstaligen.  
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Op vlak van patiëntentevredenheid werd er een analyse gemaakt door de rouw consulente. 

Over het algemeen was men tevreden over de opvang. Toch bleek uit de interviews de 

kwetsbaarheid van deze patiëntengroep (Korenromp, 2007; Kumar, 2004; Statham, 2002). 

Herhaaldelijk werd vermeld dat men, ondanks de grootte van het team, steeds goed op de 

hoogte was van de situatie. Ook de aangereikte herinneringen in de vorm van een 

herdenkingsboekje met foto’s, voetafdrukjes en dergelijke werd als zeer positief ervaren. 

 

Klachten situeerden zich nog steeds rond de communicatie. Soms werden bepaalde 

zinswendingen/woordgebruiken anders geïnterpreteerd dan ze bedoeld waren. Een delicate 

aanpak van deze patiënten bleek eens te meer broodnodig.  

Uit de eerste functioneringsgesprekken bleek een grote tevredenheid van de medewerkers. 

Er werd geen enkele maal “moral distress” gemeld. Meer kennis over de wetgeving, een 

zorgpad met duidelijke afspraken en de betrokkenheid van collega’s bij de ontwikkeling 

ervan, werd als positief ervaren. 

 

 

2.5.1.7 Fase 7: de continue opvolgingsfase 
 
Wanneer het zorgpad in de dagelijkse praktijk zijn ingang heeft gevonden, is het belangrijk 

om dit verder op te volgen. Volgens de zevenfasen methodiek wordt het pad continu 

opgevolgd indien er minimum elke zes maanden een inhoudelijke bespreking is waarbij het 

gebruik van het zorgpad wordt geëvalueerd. 

Minimum één maal per jaar wordt ook best een objectieve evaluatie van de organisatie van 

het zorgproces doorgevoerd. 

Twee manieren zijn mogelijk voor deze opvolging, ofwel via continue opvolging, ofwel via 

de knelpuntmethode. 

Op basis van deze resultaten kan op elk moment beslist worden om waar nodig het pad 

inhoudelijk bij te sturen, een project op te starten om de resultaten verder te optimaliseren 

of indicatoren voor opvolging te (her)definiëren (Vanhaecht et al., 2011a). 
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Binnen de werkgroep werd beslist om zesmaandelijks de aangeduide indicatoren zoals 

beschreven in 2.5.1.6,  te meten, waardoor er een continue opvolging is. Daarnaast wordt er 

jaarlijks een nieuwe knelpuntenanalyse gedaan. 

 

 

2.6 Resultaten 
 
In het vorige hoofdstuk werd de methodologie besproken hoe het zorgpad 

zwangerschapsinterruptie in het tweede en derde trimester van de zwangerschap ontwikkeld 

werd.  

Hier volgen enkele resultaten, namelijk de Time Task Matrix, de flowchart van het 

zorgpad, het overzicht van de geselecteerde knelpunten en de nieuwe afspraken en de pre- 

en post kennistest bij de vroedvrouwen en de artsen. 

Deze resultaten zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen waar een antwoord op gezocht 

werd in deze masterproef. 

De Time Task Matrix is het traject dat de zwangere vrouw die een 

zwangerschapsinterruptie krijgt, volgt. 

Het ideale traject wordt weergegeven in het zorgpad. 

Vervolgens wordt er schematisch weergegeven wat de knelpunten en de nieuwe afspraken 

zijn. 

Bijkomend werd ook onderzoek gedaan naar de evolutie in de kennis van de vroedvrouwen 

voor en na het ontwikkelen van het zorgpad, inclusief de opleiding er rond. 

Tenslotte werden ook de resultaten van de pretest bij de artsen opgenomen. 
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2.6.1 De Time Task Matrix 

T0= poli 3 vrouwenziekten T1= aanmelding materniteit  voor mifepriston T2=  opname en pre-expulsie T3= opn ame expulsie en post-expulsie

Patiënt
Meld je aan met SIS-kaart en wit adremakaartje aan 
receptie Poli 3.

Breng lila kaart mee en begeef je naar de balie op K1-K2, 
2de verdieping (zie achterzijde lila kaart).

Medicatie wordt je peroraal toegediend (1 tablet).

Indien je bij uw thuiskomst vragen hebt: bel: 09/3322110 
(dienstdoende arts-assistent),

Meld je aan met SIS-kaart, wit adremakaartjekaartje en lila kaart, 
aan balie materniteit kant K1-2de verdiep.
Je hoeft niet langs de kassa te gaan.

De vroedvrouw zal jou en je partner begeleiden naar de 
arbeidskamer.

Tijdens je gehele opname word je begeleid

De tijd die verstrijkt tussen de inname van de medicatie en de 
geboorte van je kindje, is zeer moeilijk in te schatten en heel 
verschillend van persoon tot persoon.

De arts, vroedvrouw en/of sociaal vpk hebben een gesprek met je 
omtrent de gebeurtenis en

Gynaecoloog

Checklist: vul anamnese, deel 1 en deel 2 in.

Geef indien nodig afspraak voor toediening mifepriston en 
plan opname in Ultragenda.

Bel indien nodig sociaal verpleegkundige en psycholoog.

Breng patiëntendossier, checklist en eventuele informed 
consent, 

Checklist: vervolledig deel 2.

Kijk dossier en eventuele informed consent voor 
interruptie na (bedoel je hier eigenlijk controleer op 
volledigheid ?

Dien medicatie toe volgens schema (zie richtlijn). 

Checklist: vul aan en voer uit wat voor de arts van toepassing is:

     * 3.1 Opname
     * 3.2 Administratie
     * 3.3 Informeren van de patiënt 
     * 3.5 Gewenste onderzoeken aanduiden

Checklist: vervolledig en voer uit wat voor de arts van toepassing is:

     * 3.5 Onderzoeken 
     * 3.6 Aandenken voor de ouders / familie in orde 
              brengen ( zie checklist 3.6).ik zou hier gewoon het titeltje 
zetten zoals overal ? 
     *

Vroedvrouw
Ontvang patiënte en partner in gespreksruimte.

Checklist: vervolledig anamnese, deel 1

Controleer lila kaart.

Ontvang patiënte en partner in onderzoekskamer.

Vermeld patiënt in opnameboek.

Ontvang patiënte en echtgenoot in arbeidskamer,

Checklist: vul aan en voer uit wat voor de vroedvrouw van 
toepassing is :
      * 3.1 Opname
      * 3.2 Administratie
      * 3.3 Informeren van de patiënt
      * 3.8 Verblijf op materniteit 
      
Voer 

Checklist: vervolledig en voer uit wat voor de vroedvrouw van 
toepassing is:
    * 3.4 Expulsie-post expulsie
    * 3.5 Onderzoeken 
    * 3.6 Aandenken
    * 3.7 Administratie
    * 3.8 Verblijf materniteit
    * 3.9 Ontslag

Sociaal verpleegkundige Zo nodig

Checklist: vult aan en voer uit wat voor de sociaal verpleegkundige 
van toepassing is:
         * 3.3 Informeren van de patiënt 
         * 3.8 Verblijf op materniteit

Checklist: vervolledig en voer uit wat voor de sociaal 
verpleegkundige van toepassing is:
    * 3.7 Administratie
    * 3.8 Verblijf materniteit  

Psycholoog Zo nodig.
Verleen psychologische begeleiding zo nodig.indien gewenst (het 
is meer nodig dan gewenst….).

Verleen psychologische begeleiding  zo nodig.indien gewenst (het is 
meer nodig dan gewenst….)

Secretariaat
Contacteer de vroedvrouw 
Voer de administratie uit.

Contacteer de vroedvrouw 
Voer de administratie uit.

Handel administratie af omtrent Model  I & IIID zo nodig.

Medische genetica
Voer uitwendige schouwing uit.  
Registreer foetus voor bespreking op foetale pathologiestaf.  
Vervolledig onderzoeksdocument. 

Documenten

Informed consent indien van toepassing
Checklist
Lila kaart
Ultragenda
Informatiebrochure

Informed consent indien van toepassing
Checklist
Lila kaart
Informatiebrochure
Opnameboek

Informed consent indien van toepassing                                                    
Checklist
Lila kaart
Informatiebrochure
Opnameboek

Informed consent indien van toepassing
Checklist
Lila kaart
Informatiebrochure
Ontslagbrief
Herdenkingsboekje
Opnameboek

                                 Zorgpad ZI vanaf b eslissing tot follow-up
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2.6.2 De flowchart 
 

CHECKLIST & Handleiding 

CHECKLIST 17 

februari 2011.pdf
HANDLEIDING 

CHECKLIST 22022011.pdf

Overzichtsflowchart: 2de & 3de trimester zwangerschapsinterruptie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslissing tot zwangerschapsinterruptie 
werd genomen  

Consultatie polikliniek 
vrouwenziekten 

 

Mifepriston op  

poli      of   materniteit ? 

Opname 
verloskwartier 

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel anamnese 

- Deel 3.1 - 3.7 

Ontslagvoorbereiding  

Ontslagbrief huisarts 

Medische Follow-up 

POLI 

Mifepriston toegediend 
op poli 

MATERNITEIT / VERLOSKWAR TIER 

Mifepriston toegediend op 
Materniteit / verloskwartier 

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel 2 
Medicatieschema 2de & 3de 

trimester ZW-interruptie 

Medicatieschema 
interruptie.pdf  

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel 3.9  

Verblijf materniteit  VUL IN CHECKLIST: 

-Deel 3.8   

Herdenkingsboekje maken en 
afgeven 

Herdenkingsboekjem
apje.pdf

HB.pdf

Informatiebrochure 
toelichten 

Rouwbrochure 
Vlinderkind.pdf

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel Anamnese  

- Deel 1 poliklinische 
periode  

Opnamekaartje 

opnamekaart jan 
2011.pdf

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel 2 

Opnamekaartje 
correct invullen 
en meegeven  

Opnamekaartje 
correct invullen 
en meegeven  

Follow-up gesprek met vroedvrouw 

aangeboden 4-6 weken na ontslag 

(eigen patiënten)  

VUL IN CHECKLIST: 

- Deel 4 

 

� De checklist en handleiding (bijlage). 

� Het medicatieschema tweede en derde trimester zwangerschapsinterruptie ( 

bijlage). 
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� Het overzicht van de administratie: (bijlage). 

� Het opnamekaartje (bijlage). 

� Het herdenkingsboekje (bijlage). 

� De informatiebrochure ( bijlage). 
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2.6.3 Het overzicht van de geselecteerde knelpunten  en de nieuwe afspraken 

 

Processtap Knelpunten Oplossingen 

D0-2 Mifepriston 

inname per os 

 

Indien de patiënt voor 

mifepriston naar VK komt is 

het niet altijd duidelijk voor 

wat de patiënt komt 

� Lila kaart wordt aangepast en meegegeven op de poli. 

� In de nieuwe checklist wordt aangeduid waar en wanneer mifepriston zal 

worden toegediend.  

� Op het bord op VK wordt genoteerd door de gynaecoloog wie komt voor 

mifepriston en wanneer.  

� Er wordt duidelijk afgesproken met degene die mifepriston zal toedienen; dat 

dit wordt genoteerd op de checklist 

 

D0 Aankomst 

materniteit en 

opname 

verloskwartier 

Niet alle patiënten weten 

waar ze moeten zijn, gaan 

soms naar poli. 

� Plattegrond met wegbeschrijving op Lila opnamekaart bijvoegen. => 

patiënten nemen dit kaartje ook vlugger bij de hand en geven het makkelijker 

af (zie volgend knelpunt). 

� Duidelijke communicatie vanuit de poli. 
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 Bij aankomst op materniteit 

kan de VV niet steeds weten 

dat het om interruptie gaat. 

� Duidelijk op de opnamekaart vermelden dat dit moet afgegeven worden bij 

aankomst mat/vk. 

� De uitleg ivm de opnamekaart wordt gegeven op de poli (een aangeduid op 

checklist). 

� patiënte wordt in de planning van ultragenda opgenomen; vroedvrouwen zijn 

aanwezig bij de overdracht  

 Checklist is niet meer up to 

date, moet aangepast worden 

aan cytotecbeleid. 

 

� Checklist, protocol en handleiding werden aangepast en zijn ter beschikking 

op de afdelingen en op intranet. 

Begeleiding ouders Communicatie gebeurt door 

veel verschillende 

zorgverleners => niet 

iedereen is van alle info, 

geplande onderzoeken,… op 

de hoogte (bv een autospie 

ging een dag eerder door dan 

aanvankelijk was verteld aan 

ouders: ze hadden nog geen 

� 1 overkoepelende checklist met handleiding werd ontwikkeld waarin alle info 

gebundeld staat. 

 

� Arts, vroedvrouw, sociaal verpleegkundige vullen de checklist en hun dossier 

nauwkeurig in. 
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afscheid genomen en 

moesten dit nu doen na de 

autopsie). Welke afspraken 

maakte ouders met soc 

dienst? Waneer wordt baby 

afgehaald etc…??? 

 Foto’s nemen : toestel of 

USB-kabeltje is vaak zoek, 

niet alle assistenten kunnen 

goed met het toestel werken  

fotopapier is beperkt 

voorhanden, we durven niet 

al te veel foto’s meegeven  

 

� Foto’s met diensteigen toestel (ALTIJD!): 

o 2 afdrukken met vermelding wie deze genomen heeft 

� Meegegeven met ouders / in dossier    

         

o Overige foto’s: 

� Foto’s gedownload in POEMA (onderzoeksdatum = 

expulsiedatum, dienst = MIC) + vermelding door wie 

� Meegegeven met ouders: □ op stick    □ via mail 

 

 Herdenkingskaartjes: 

moeten herwerkt worden, 

zijn verouderd. 

 

� Herdenkingsboekje werd herwerkt 
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 Sociale dienst is niet 

bereikbaar in het weekend, 

als mensen vrijdagavond laat 

toekomen en 

zaterdagmorgen bevallen 

zijn ze vaak al naar huis 

voor de sociale dienst op 

maandag kan komen. 

 

� Afspraken werden op genomen in de handleiding en in de checklist. Een 

duidelijk overzicht is nu ook beschikbaar (in checklist).  

 Twijfel bij wie nemen we 

afdrukjes bij de baby’s. (van 

hoeveel weken?) 

 

� Van zodra het mogelijk is worden afdrukjes genomen, er is geen vaste 

bepaling afhankelijk van de leeftijd van de baby. 

Aanvragen autopsie 

 

 

 

 

Onduidelijkheid ivm 

aanvragen van autopsie  

� Bij de invoering van het zorgpad : 

o De autopsie-aanvraag gebeurt elektronisch door de assistent. 

o De uitrol van de aanvraag wordt in het dossier geplaatst. Er komt ook 

gelijktijdig een uitrol van de aanvraag uit de printer op autopsie. 

o Op de autopsieaanvraag wordt vermeld vanaf wanneer de foetus kan 
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vrijgegeven worden. APD wordt gecontacteerd door assistent arts op 

2.3688 om te melden dat de foetus vrijgegeven kan worden. Aan de 

ouders wordt door de assistent uitgelegd dat het kindje binnen de 24u 

tot 48u na expulsie, naar autopsie zou moeten. 

o Bij dit order bevindt zich een informed consent APD formulier dat 

tevens dient ingevuld te worden. Dit formulier dient ook meegegeven 

te worden. 

o De arts ondertekent dit zelf en het wordt met de foetus meegegeven 

als die naar APD wordt gebracht.  

o De checklist wordt afgetekend: “aanvraag autopsie gebeurd” zodat het 

voor iedereen duidelijk is wat reeds aangevraagd is. 

o Het formulier zou in bovenstaand geval niet meer gefaxt moeten 

worden. 

o Order in computer werd aangepast met mogelijkheid tot aanduiden 

hersenautopsie.  

Vervoer mortuarium Wie brengt overleden baby’s 

naar autopsie en naar 

mortuarium? 

 

� De mortuariumbediende haalt de foetus af voor vervoer naar APD én vervoer 

naar mortuarium tussen 8 en 17u, buiten deze uren gebeurt dat door het 

patiëntenvervoer. 

� De mensen die de baby vervoeren, melden zich ALTIJD eerst aan bij de 
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vroedvrouw en deze noteert het uur van afhalen en de naam van wie het 

vervoert op de checklist. 

 

Ontslag Nazorg? Patiënten gaan kort 

na de expulsie naar huis: 

hebben ze nood aan verder 

nazorg?   

 

� Dit werd bevraagd bij verschillende patiënten, die nood is er. 

� Er zal een 4-tal weken na opname telefonisch contact opgenomen worden met 

de patiënte door een vroedvrouw. Meer info in de handleiding deel 4.  

 Onduidelijkheid ivm 

administratie omtrent 

overlijden (overlijdensakte, 

hoe, waar, wanneer,…?) 

 

� Richtlijnen verwerkt in checklist zie 3.7 pag. 8, overzicht zie pag. 11 

checklist. 
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2.6.4 De kennistesten 
 

2.6.4.1 De pre- en post kennistesten van de vroedvrouwen 
 
Gestelde vraag Percentage juiste 

antwoorden in de 

pre kennistest 

Percentage juiste 

antwoorden in de 

post kennistest 

Wat is het doel van het onthaalkaartje? 22,9 % 96,7 % 

Waar wordt Mifegyne® bewaard? 37,1 % 33,3 % 

Wanneer komt medische genetica? 45,7 % 76,7 % 

Vanaf welke zwangerschapsduur worden er 

voetafdrukjes genomen? 

85,7 % 96,7 % 

Wie contacteert de sociale dienst? 71,4 % 56,7 % 

Hoe wordt de sociale dienst gecontacteerd? 60,0 % 93,3 % 

Welke foetus wordt administratief 

opgenomen in Clinigent? 

17,1 % 46,7 % 

Wie vervoert de foetus naar RX? 2,9 % 56,7 % 

Wie vervoert de foetus naar APD? 34,3 % 30,0 % 

Hoe lang mag de foetus op de afdeling 

blijven? 

25,7 % 69,0 % 

 

Conclusie 

 

Na verwerking van de data in SPSS, door middel van een gepaarde T-toets, merken we dat 

het gemiddelde percentage juiste antwoorden op de kennistest, uitgevoerd bij de 

vroedvrouwen, significant gestegen is met 25 % bij de post kennistest ( p = 0,019, df = 9, t  

= - 2,842, STD = 28,14). 

De kennis rond het onthaalkaartje, afspraken met genetica en het maken van voetafdrukjes, 

de wijze van het verwittigen van de sociale dienst was sterk gestegen.  
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Daarnaast zien we echter dat op het vlak van het bewaren van de medicatie, het contacteren 

van de sociale dienst en het vervoer van de foetus naar APD de kennis gedaald is. 

Deze laatste observaties lijken ons belangrijker in de interpretatie van de kennistest omdat 

men hieruit zou kunnen concluderen dat er hiaten zijn in het inscholingstraject of zelfs 

onduidelijkheden in de afspraken die gemaakt werden binnen het zorgpad.  

Deze resultaten werden meegenomen in de evaluatiefase en de checklist en handleiding 

werden aangepast. 

2.6.4.2 De pre kennistest van de artsen 
 

 

Gestelde vraag Percentage juiste 

antwoorden in de 

pre kennistest 

Moeten alle patiënten die opgenomen worden voor het beëindigen 

van de zwangerschap, op voorhand Mifegyne® nemen? 

37,5 % 

Wie moet een “informed consent” tekenen voor 

zwangerschapsafbreking? 

87,5 % 

Wie contacteert de sociale dienst? 100,0 % 

Wanneer dient de sociale dienst gecontacteerd te worden? 100,0 % 

Hoe dient de sociale dienst gecontacteerd te worden? 75,0 % 

Wie contacteert de psychologe 50,0 % 

Wanneer dient de psychologe gecontacteerd te worden? 87,5 % 

Hoe dient de psychologe gecontacteerd te worden? 75,0 %  

Wie contacteert de aalmoezenier? 87,5 % 

Wanneer dient de aalmoezenier gecontacteerd te worden? 87,5 % 

Wie contacteert de dienst genetica? 100,0 % 

Wanneer dient de dienst genetica gecontacteerd te worden? 100,0 % 

Hoe dient de dienst genetica gecontacteerd te worden? 50,0 % 
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Welke stalen dienen afgenomen te worden voor genetisch 

onderzoek? 

87,5 % 

Hoe dienen de stalen van placenta’s voor APD bewaard te worden? 82,5 % 

Hoe dienen de stalen van placenta’s voor genetica bewaard te 

worden?  

87,5 % 

Hoe dienen stalen van HRS Biopt bewaard te worden? 100,0 % 

Hoe dienen stalen van navelstrengbloed bewaard te worden? 37,5 % 

Hoe vraag je APD van de placenta aan? 12,5 % 

Hoe vraag je een RX babygram aan? 37,5 % 

Hoe vraag je een autopsie aan? 100,0 % 

Wanneer moet een formulier III D ingevuld worden? 100,0 % 

Waar leg je het model III D als het correct ingevuld is? 50,0 % 

Vanaf wanneer heeft SPE gegevens nodig voor statistiek? 0,0 % 

Hoe lang mag de foetus op de afdeling blijven? 25,0 % 

Met wie en wanneer spreek je postnatale controle af? 75,0 % 

 

De kennis van de artsen en artsen - specialist in opleiding bleek vooral onvoldoende te zijn 

voor inname medicatie, contactname psychologe, manier van contacteren van genetica, 

bewaren van navelstrengbloed, manier van aanvragen APD en RX babygram, invullen 

administratie voor SPE en bewaren van model III D en tot slot de duur van het verblijf van 

de foetus op de afdeling. Aan deze resultaten werd extra aandacht geschonken tijdens de 

knelpuntenanalyse en het uitschrijven van het zorgpad. 

 

De post kennistest werd na overleg niet herhaald bij de artsen - specialist in opleiding. Het 

was immers een heel nieuwe equipe zodat de selectiebias te groot zou zijn. Ze hadden 

immers niet hetzelfde bijscholingstraject gevolg. 

Het zorgpad werd opgenomen in het standaard inscholingstraject van nieuwe assistenten. 
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2.7 Discussie en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat er noch nationaal, noch internationaal zorgpaden terug te 

vinden zijn betreffende dit onderwerp. Men kan zich de bedenking maken of dit enig 

hulpmiddel zou zijn gezien ook de sterk verschillende wetgeving betreffende 

zwangerschapsafbreking.  

Tevens zijn er weinig incidentiecijfers bekend. Registraties worden niet systematisch 

uitgevoerd en/of vrijgegeven. Het delicate karakter van het onderwerp en de restrictieve 

wetgeving zou hier een verklaring kunnen voor zijn. Er zou een meer consistent en 

coherent rapportagesysteem in de EU moeten bestaan. Er zijn nu grote variaties in aantallen 

zwangerschapsafbrekingen en in termijn (Gissler et al., 2012). 

De patiënt krijgt meer en meer medeverantwoordelijkheid en medebeslissingsrecht in de 

zorg. Men probeert algemeen de best mogelijke zorg rond de patiënt op te bouwen en zoekt 

naar gepaste tools om dit te verwezenlijken. Wil men kwalitatieve zorg op maat bieden, dan 

is het noodzakelijk om correcte data als basis te gebruiken. Het zou wenselijk zijn dat men 

Internationaal dezelfde definities zou gebruiken voor late zwangerschapsafbreking zodanig 

dat onderzoek op gelijke patiëntengroepen kan uitgevoerd worden. 

Men moet er ook over waken om zelfs bij een bestaand zorgpad oog te hebben voor de 

individuele behoeften van de patiënt en de variatie in belevingsvormen. Het gevaar bestaat 

er in dat men elke patiënt binnen het kader van zorgpad uniform zou behandelen. 

Dit zou nefast kunnen zijn voor deze patiëntenpopulatie gezien de variatie in de beleving 

van een (late) zwangerschapsinterruptie (Korenromp, 2007; Statham, 2002). 

De keuze voor een zorgpad bleek in deze geschikt te zijn om het beoogde multidisciplinair 

werkinstrument te ontwikkelen dat het kernteam voor ogen had. Toch waarschuwen 

Sarrechia et al. (2012) en Vanhaecht et al. (2012) dat deze methode niet steeds 

heiligmakend is. Er dient steeds een grondige analyse uitgevoerd te worden alvorens het 

proces opgestart wordt. Reeds van bij de aanvang bleek echter dat bij de probleemstelling 

zoals ze zich aandiende in het UZ Gent en de support van artsen en het management dit 

project een aanzienlijke kans op slagen had. Gezien de nood aan duidelijke richtlijnen en 

afspraken was er een grote gedragenheid door het volledige team. Het was mede dank zij de 
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ervaring van een onafhankelijke stafmedewerker dat er vooral gewaakt werd over de 

haalbaarheid van de doelstellingen. 

Bij de ontwikkeling van het zorgpad werd gekozen voor de zevenfasen methodiek. Het 

bleek een geschikte tool te zijn die in elke fase een ruim aantal gevalideerde tools aanreikt 

om het onderzoek te kunnen voeren. Men kan zich de vraag stellen of het correct is om zich 

enkel te baseren op het onderzoek dat Vanhaecht et al. gevoerd hebben rond de 

ontwikkeling van zorgpaden. Uit de literatuur blijkt echter dat het NKP baanbrekend werk 

geleverd heeft en internationaal als referentie gebruikt wordt. 

Aangezien de voorbereidingen reeds een eind gevorderd waren voor de aanvang van deze 

masterproef werd de beslissing genomen om het volledige traject uit te werken inclusief het 

doorlopen van de laatste fasen, met name de evaluatiefase en de borgingsfase. Het beoogde 

tijdskader werd hierdoor echter overschreden, onder meer door het gering aantal patiënten 

en het zwangerschapsverlof van één van de belangrijkste actoren. Dit bleek achteraf echter 

geen nadeel te zijn omdat hierdoor een grondige controle kon doorgevoerd worden nadat 

voldoende patiënten het traject doorlopen hadden. 

Waar er een pre kennistest bij de assistenten in opleiding en de vroedvrouwen gebeurde, 

werd de posttest enkel bij de vroedvrouwen uitgevoerd. Aangezien het een totaal andere 

groep artsen-specialisten in opleiding betrof, was de selectiebias te groot om valide 

resultaten te bekomen. Deze groep had immers niet hetzelfde opleidingstraject genoten als 

de eerste groep. Dit houdt in dat dit systematisch in het introductieprogramma dient 

ingebed te worden. 

Bovendien kan men zich de vraag stellen of een kennistest in deze een geschikte tool was. 

De bekomen informatie zegt ons globaal niet veel. Op sommige vlakken was de kennis 

vooruit gegaan, op andere niet. Gemiddelden vergelijken geeft mijns inziens weinig 

relevante bijkomende informatie.  

Bij de nulmeting werd niet gekozen voor de Zorgpad zelfevaluatie tool (ZP ZET) 

(Vanhaecht, Sermeus & De Witte, 2007) omdat deze in die periode nog niet als standaard 

gevalideerde tool gebruikt werd. De zorgpaden coördinator was toen ook nog niet 

vertrouwd met de tool. Algemeen wordt nu aangenomen dat het een geschikte tool is om te 
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evalueren of een zorgpad betere outcomes geeft (Vanhaecht et al., 2007). Gezien deze tool 

niet gebruikt werd bij de nulmeting kon hij ook niet gebruikt worden bij de evaluatiefase. 

Er werd veel voorbereidend werk gedaan in subgroepen, wat achteraf gevalideerd werd 

door het kernteam. Toch kan men zich de vraag stellen of hier geen subjectieve 

beslissingen meespelen gestoeld op persoonlijke ervaringen. 

Gezien het zeer delicate karakter werden patiënten slechts subtiel bevraagd naar hun 

ervaringen. Het kernteam besliste dat het invullen van gevalideerde vragenlijsten te 

indringend zou zijn. Wel worden er achteraf semi-gestructureerde interviews afgenomen bij 

het nagesprek, wat plaatsvindt vier à zes weken na de ingreep. Het is een vroedvrouw die 

opgeleid is tot rouw consulente die de patiënten contacteert met wisselend succes. 

Het zou opportuun zijn om onderzoek te voeren naar deze functie in het kader van 

advanced nursing practice of midwifery. Deze vroedkundige specialist zou binnen het kader 

van taakherschikking een efficiënte en hoogkwalitatieve zorg kunnen bieden. Binnen het 

voortdurend sstreven naar een geïntegreerde patiëntgerichte zorg zou deze functie kunnen 

uitgebouwd worden op hoog niveau. Uit recente literatuur (Newhouse et al., 2011) blijkt 

dat advanced nursing of midwifery care in combinatie met medische zorg betere uitkomsten 

geeft voor patiënten, onder meer op het vlak van patiënttevredenheid. 

Verder onderzoek naar de impact van een late zwangerschapsinterruptie, zowel op de 

vrouw als op de partner zou informatie kunnen bieden  om het zorgpad verder te 

optimaliseren. Hierbij zou de eerste lijn kunnen ingeschakeld worden. Het zou het zorgpad 

een meer transmuraal karakter geven. Gezien de oprichting van de patiëntenvereniging 

COZAPO blijkt het een onderwerp te zijn dat steeds meer bespreekbaar is. Naast de 

georganiseerde zorg voor ouders die een zwangerschap wensen af te breken, moet men ook 

aandacht blijven besteden aan hen die de zwangerschap wensen verder te zetten. Ook hier 

is een multidisciplinaire aanpak een must. 

Naast dit zorgpad is er zeker ook een neonataal luik. Neonatologen dienen bij elke 

zwangerschapsinterruptie betrokken te worden, zeker bij de opvang van een eventuele nog 

levende foetus. Gezien de actuele discussies die gevoerd worden betreffende euthanasie 

voor kinderen vergt dit verder onderzoek en dienen hier ook duidelijke richtlijnen te 

worden uitgeschreven. In dit kader situeert zich ook de discussie rond foeticide. Het Royal 



 

 57 

College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) beveelt foeticide aan voor alle 

zwangerschapsafbrekeningen boven de 21 weken en zes dagen (RCOG, 2001). Ook in ons 

land zouden duidelijke richtlijnen en een sluitend wettelijk kader met betrekking tot deze 

materie moeten uitgeschreven worden. 

Uiteraard gaat er ook aan het zorgpad een heel traject van ethische besluitvorming vooraf, 

waarbij een multidisciplinaire subcommissie van het Ethische Comité een belangrijke taak 

heeft. Deze activiteiten werden hier eveneens niet besproken, omdat ze zich buiten het 

vastgelegde tijdskader bevinden. 

 
 

2.8 Conclusies 
 
Sedert 1990 bestaat er een Wet op de Zwangerschapsafbreking die duidelijk omschrijft dat 

zwangerschapsafbreking onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is. 

Prenatale diagnostiek technieken gaan steeds vooruit waardoor de kans om foetale 

anomalieën te detecteren groter wordt en het probleem om de zwangerschap af te breken 

zich stelt. 

De impact op het ouderkoppel en de zorgverlener is groot en het zorgproces complex. 

Zorgpaden kunnen een uitweg bieden om zorgprocessen te standaardiseren en te 

optimaliseren. De zevenfasen methode bleek een goed uitgeschreven tool te zijn die de 

ontwikkeling ervan kan bewerkstelligen.  

Omdat er een aantal signalen waren dat de zorgverlening in het UZ Gent bij een 

zwangerschapsinterruptie niet vlekkeloos verliep werd de vraag gesteld om het traject 

onder de loep te nemen en te verbeteren waar nodig. Dit werd het doel van deze 

masterproef, namelijk het bestaande zorgtraject in beeld brengen om van hieruit knelpunten 

te detecteren en oplossingen aan te reiken met het oog op het ontwikkelen van een ideaal 

zorgtraject onder de vorm van een zorgpad. In deze masterproef werd de zevenfasen 

methodiek, zoals hij door het NKP beschreven werd, gebruikt om het zorgpad 

zwangerschapsinterruptie te ontwikkelen. 
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Om het huidige traject uit te tekenen, werd zoveel mogelijk informatie verzameld vanuit 

vier invalshoeken, namelijk de eigen organisatie, patiënt en familie, beschikbare evidence 

en wetgeving en externe partners. Hierbij moet gezegd worden dat men behoedzaam moest 

omgaan met het bevragen van patiënten, gezien het gevoelige karakter van de situatie. Op 

basis van deze informatie bleek het mogelijk om een Time Task Matrix van het ideale 

traject uit te tekenen. De drieborden methode bleek in dit alles een geschikte tool te zijn 

waar enerzijds de doelstellingen, anderzijds de sleutelinterventies en de knelpunten konden 

gedetecteerd worden, onder meer door een risicoanalyse uit te voeren. Aansluitend werd 

getracht om oplossingen hiervoor aan te reiken. Men kan de geselecteerde knelpunten en de 

nieuwe acties terugvinden in bijlage. Binnen afzienbare tijd werd na de implementatie een 

grondige evaluatie doorgevoerd welke terug te vinden is in 2.5.1.6. Door op regelmatige 

basis door middel van de geselecteerde indicatoren controles uit te voeren moet men het 

zorgpad zwangerschapsinterruptie levend houden. We kunnen dus besluiten dat een 

zorgpad een geschikte manier is om het ideale zorgproces rond zwangerschapsinterruptie in 

het tweede en derde trimester van de zwangerschap uit te tekenen. Het ontwikkelde zorgpad 

blijkt een goed werkend multidisciplinair werkinstrument te zijn waar rollen en taken zijn 

vastgelegd.  

Het laat de afdeling verloskunde van het UZ Gent toe om binnen de uiterst gevoelige 

context patiënten die een zwangerschapinterruptie dienen te ondergaan, een kwalitatief 

hoogstaande zorg te bieden. 
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Bijlagen 
 

Bijlage1: De zevenfasen methodiek 

 

Fase 1: Screeningsfase 
 

Timing 

Deze fase start bij de vraag naar een zorgpad of de nood aan herwerking van een 

zorgproces. Deze vraag kan komen vanuit een individu, het team, een stuurgroep of 

vanuit de directie. De fase eindigt wanneer een gefundeerde beslissing kan genomen 

worden op basis van objectieve gegevens. 

Doelstellingen 

De globale doelstellingen van deze fase zijn om na te gaan of een zorgpad de juiste 

methodiek is voor het oplossen van de gestelde vraag en of er voldoende eigenaarschap 

is. 

Daarom moet aan het einde van deze fase voldoende relevante informatie beschikbaar 

zijn om volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is er nood aan een herwerking van het zorgproces op basis van de 

huidige resultaten? 

2. Is een zorgpad een geschikte tool om de knelpunten weg te werken? 

3. Is het team veranderingsbereid? 

Wanneer de vragen positief beantwoord worden, dan moet de opdrachtgever of 

aanvrager bovendien op een objectieve wijze duiding geven waarom het opstarten van 

het project een verantwoorde keuze is. 

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is deze eerste fase geslaagd. 
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Methodiek 

Om op bovenstaande vragen te kunnen antwoorden, moet men ten eerste zicht krijgen 

op de bestaande organisatie en de resultaten van het huidige zorgproces.  

Hiervoor zal men een “quick scan” doen op basis van de reeds beschikbare informatie.  

Een mogelijke tool is de ZPZET, waar een score kan toegekend worden op vijf 

domeinen van de bestaande organisatie van het zorgproces, namelijk de 

patiëntgerichtheid van de organisatie, de coördinatie, de communicatie met patiënten en 

familie, de samenwerking met de eerste lijn en de opvolging van het zorgproces. 

Hiernaast worden vooral het KP Kompas en de drieborden methodiek door Vanhaecht, 

et al.,(2011b) als geschikte tools aangegeven. 

 

 

Klinische Paden Kompas

Klinische
Indicatoren

Financiële
Indicatoren

Service
Indicatoren

Proces
 Indicatoren

Team
Indicatoren

Bill of Services - ABC              
Kosten - inkomsten

Verblijfsduur
Onderzoeken
Heropname

Pijn
Mobiliteit

Complicaties
Heropname

Kennis

Angst
Patiëntentevredenheid
Medewerkerstevredenheid

Wachttijden
Volgorde onderzoeken
Tijd tussen onderzoeken

Beperken heropnames

Jobtevredenheid
Teameffectiviteit

© Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002  

Figuur 3: Klinische Paden Kompas, © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002 

Het KP Kompas analyseert op vijf domeinen en via de drieborden methode kunnen de 

betrokken zorgverleners op een snelle en efficiënte manier doelstellingen en 

sleutelinterventies, het huidige zorgproces en de ervaren knelpunten noteren.  

Op het eerste bord worden de doelstellingen genoteerd (het KP Kompas kan een 

hulpmiddel zijn om de doelstellingen te formuleren). 
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Op het tweede bord komt de Time Task Matrix met mogelijke sleutelinterventies die 

noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Sleutelinterventies zijn interventies 

die de effectiviteit en de efficiëntie van het proces beïnvloeden, met een directe impact 

op patiënten outcomes. 

Op het derde bord worden de knelpunten genoteerd of punten waar onduidelijkheid over 

bestaat. Deze knelpunten dienen later in de ontwikkeling van het zorgpad uitgeklaard te 

worden. Tijdens het ontwikkelingsproces en de continue evaluatie dienen deze 

knelpunten steeds geüpdatet te worden (Vanhaecht, 2011b). 

Het daaropvolgend onderzoek zal vervolgens het eigenaarschap van een mogelijk 

project nagaan (team, individu, management, etc.), en een grondige analyse - door 

middel van “stakeholder-mapping” - uitvoeren. Volgende vragen dienen beantwoord te 

worden:  

• Welke draagkracht en welke innovatie- en veranderingsbereidheid is er? 

• Welke gevoeligheden, conflicten binnen het team zijn er (“team climate 

engagement”)? 

 Indien te weinig informatie beschikbaar is, kan ook nieuwe informatie ingewonnen 

worden, onder andere door middel van een ZPZET om de visie van het team in kaart te 

brengen, brainstorming, gegevens uit administratieve databanken halen en screening 

van de organisatiestructuur en context. 

Dit proces zal met de input van het voorgaande, evolueren van een informele naar een 

formele vraagstelling, om desgevallend uit te monden in een project. De beslissing tot 

het opstarten van het project dient dan genomen te worden door het multidisciplinaire 

team en het management dat de nodige middelen moet voorzien (Vanhaecht, et al., 

2011a). 
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Fase 2: Projectmanagementfase 

 

Timing 
 
Deze fase vangt aan op het moment dat er beslist is om met het project te starten. Het 

einde van de fase wordt gekenmerkt door het gegeven dat de beslissing tot uitvoeren 

van het project wordt herbevestigd (Vanhaecht, et al., 2011a). 

Doelstellingen 

De doelstellingen van deze fase zijn het afbakenen van het zorgproces waarvoor het pad 

wordt ontwikkeld, met name de betrokken patiëntenpopulatie en het tijdskader en het 

samenstellen van het kernteam en de werkgroep. Verder dienen er in deze fase concrete 

afspraken gemaakt te worden zoals de taakverdeling en het projectmatig plannen van de 

projectaanpak. Tenslotte dienen degenen die bij het project betrokken zullen worden, op 

de hoogte gebracht te worden van het project: waarom, projectaanpak, verloop, 

taakverdeling/rolverdeling, verwachte output (Vanhaecht, et al.,2011a). 

 

Methodiek 

Voor de afbakening van de patiëntenpopulatie en het tijdskader waarbinnen het zorgpad 

van toepassing is, gaat men uit van objectieve criteria betreffende het ziektebeeld.  

Bij de samenstelling van het kernteam is het belangrijk dat vertegenwoordigers van alle 

disciplines die rechtstreeks contact hebben met de patiëntengroep binnen het 

vastgelegde tijdskader, betrokken worden. 

De werkgroep bevat idealiter, naast de leden van het kernteam ook meerdere clinici, 

vertegenwoordigers van ondersteunende diensten en het management, en eventueel 

patiënten. 

Er kan een zorgpad begeleider aangesteld worden, eventueel een stafmedewerker. Deze 

krijgt de belangrijke taak om het kernteam en de werkgroep voldoende te informeren.  
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Het management zal steeds, al dan niet op de achtergrond, aanwezig zijn. 

Enkel via duidelijke informatie en communicatie krijgt men mede-eigenaarschap en 

optimale inbreng van het team, welke essentieel zijn voor het welslagen van de 

implementatie van zorgpaden. 

Dit houdt in dat in de projectmanagementfase duidelijk moet gesteld worden wat de rol 

en de verantwoordelijkheid van de begeleider is en wat de verwachtingen zijn van de 

leidinggevende. Het voorzitterschap van het kernteam en de werkgroep is bij voorkeur 

gebaseerd op het concept “team leiderschap”. De combinatie van een arts, samen met 

een operationele voorzitter, zou een goede invulling kunnen zijn.  

Tot slot kan alles in een projectcharter gegoten worden waaraan men bij voorkeur een 

Time Task Matrix toevoegt (Gantt Chart). 

 

Figuur 5: Gantt Chart 

Fase 3: Diagnosestelling – en objectiveringfase 

 

Timing 

Deze fase start bij het tijdstip waarop duidelijk bepaald is voor welk zorgproces een 

zorgpad ontwikkeld wordt, als het team op de hoogte en het project voorbereid is. Het 

eindigt op het moment dat alle informatie over de huidige status beschikbaar gesteld is 

(Vanhaecht, et al.,2011a). 
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Doelstellingen 

Het kernteam moet in het bezit gesteld worden van alle objectieve informatie 

betreffende de huidige organisatie en resultaten van het bestaande zorgproces, om 

zodoende op basis hiervan het zorgproces te herontwerpen en te verbeteren (Vanhaecht, 

et al., 2011a). 

Daarom dient  in deze fase de huidige organisatie van het zorgproces doorgelicht en 

geëvalueerd te worden met de focus op vier verschillende invalshoeken, namelijk: de 

eigen organisatie en team, patiënt en familie, beschikbare “evidence” en wetgeving en 

de samenwerking met externe partners zodat het kernteam vanuit elk van de vier 

invalshoeken beschikt over objectieve informatie om voorgaande doelstelling te 

realiseren (Vanhaecht, et al.,2011a). 

Methodiek 

Er is een breed gamma aan mogelijke tools beschikbaar die gebruikt kunnen worden 

voor de analyse. De zorgpaden coördinator zal de tools waar hij het meest mee 

vertrouwd is aanbevelen om de meest opportune keuze te maken. Het gaat 

respectievelijk om: 

1. Tools voor gebruik in de eigen organisatie en het team 

Om de doelen van het zorgproces te bepalen kunnen de ZPZET, het KP 

Kompas, de drieborden methode gebruikt worden. Knelpunten kunnen eveneens 

geanalyseerd te worden door dossieranalyse (20 tal dossiers), proces mapping, 

prospectieve meting, documenten analyseren, interviews (eventueel met 

focusgroepen), bevraging van de teamleden door middel van vragenlijsten met 

betrekking tot coördinatie, discipline – taak matrix, value stream mapping en de 

FMEA. Een FMEA identificeert potentiële faalmogelijkheden en kent een graad 

van ernst hieraan toe op basis van voorkomen, ernst en kans (Shebl, et al.,2009; 

Lootens, 2009; Senders, 2004). Tot slot mag men niet vergeten om de middelen 

te berekenen die noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken. 
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LEGENDE RISICO VOOR PATIENTVEILIGHEID 
Risico   V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3) 
Laag 1 - 4 D = Snelheid van detectie (snel=1, traag = 3) 

Gemiddeld 6 - 9 E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3) 
Hoog 12 - 27    

     
LEGENDE RISICO VOOR  EFFICIENTIE 

Risico      
Laag 1 - 3 V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3) 

Gemiddeld 4 E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3) 
Hoog 6 of 9    

 

 

Figuur 4: FMEA 

2. Tools voor het bekomen van informatie van patiënt en familie bekomen 

Een tweede belangrijke invalshoek zijn de ervaringen van patiënten en hun 

familieleden. Mogelijke methoden zijn: interviews, focusgroepen, bevraging van 

patiënten en familie, “walkthrough” en het betrekken van patiëntenverenigingen 

(Bryan, A., 2004). 

3. Tools voor het doorlichten van beschikbare evidence en wetgeving 

Er dient nagegaan te worden welke evidentie en wetgeving voor het 

afgebakende zorgproces beschikbaar is. Hiervoor licht men richtlijnen, 

standaarden, zorgtrajecten en zorgprogramma’s, etc. door, kan men aan 

benchmarking doen, performantie-indicatoren naslaan, enz. 

4. Tools voor analyse samenwerking/verwachtingen externe partners 

Bij een zorgproces zijn vaak ook externe partners betrokken: disciplines binnen 

dezelfde organisatie maar ook uit een andere lijn (bijvoorbeeld eerste lijn). Deze 

partners kunnen eveneens een belangrijke input hebben bij de evaluatie van het 

zorgproces en het biedt een kans tot netwerking. Hier kunnen er vragenlijsten 

met betrekking tot coördinatie en samenwerking gebruikt worden, alsook 

interviews met bijvoorbeeld huisarts, thuisverpleging, etc. 

Een mogelijke valkuil bij de diagnose- en objectiveringfase bestaat er in om 

vanuit teveel invalshoeken tegelijk te willen werken. Om dit te vermijden dienen 
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vooraf duidelijke keuzes gemaakt te worden in het gebruik van de verschillende 

tools. 

 

Fase 4: Ontwikkelingsfase 

 

Timing 

Deze fase start met het bespreken van de gegevens wanneer (alle) gegevens over de 

status van de huidige organisatie verzameld zijn vanuit de vier invalshoeken en eindigt 

wanneer het nieuwe zorgpad uitgewerkt is en de implementatiefase kan aangevat 

worden. 

Doelstellingen 
 
Het doel van deze fase is een zorgpad uit te werken op basis van de objectief verkregen 

data uit de voorgaande fases en rekening houdende met de vooraf bepaalde 

doelstellingen.  

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de beschikbare middelen en de 

mogelijkheden tot operationele uitwerkingen van het pad (Vanhaecht et al.,2011a). 

Deze fase is geslaagd wanneer een voorstel van zorgpad uitgewerkt werd op basis van 

de beschikbare data uit de voorgaande fases, met een praktische uitwerking in functie 

van het dossier enerzijds en een patiëntenversie anderzijds. Inhoudelijk moet het 

document aan volgende basisvereisten voldoen: het is multidisciplinair, de Time Task 

Matrix bevat een begin – en eindpunt, er is een duidelijke afbakening van begin en 

eindpunt, de finale en intermediaire doelstellingen zijn duidelijk, de verschillende 

teamleden zijn opgenomen, er is duidelijkheid omtrent het rapportagesysteem, de 

sleutelinterventies zijn visueel zichtbaar, de indicatoren zijn opgenomen, er is een 

goedkeuring van de betrokken commissies, er is voldoende aandacht voor de 

communicatie met patiënt en familie, er is een patiëntenversie en de relatie met andere 

lijn is duidelijk gesteld. 
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Methodiek 
 

De methodiek bestaat er in om al dan niet sequentieel, dan wel simultaan de hieronder 

beschreven activiteiten uit te voeren. 

De patiëntengroep en het tijdskader dienen herbekeken en operationeel afgebakend te 

worden, rekening houdende met de gegevens uit de diagnose en objectiveringfase. 

Tevens dienen de sleutelinterventies op de tijdsas aangebracht te worden “You first have 

to identify your goals and than plan the activities to achieve those goals” (Bower en 

Zander, 2000). Vervolgens moet de ideale situatie aangepast worden in functie van de 

mogelijkheden van de organisatie en wat haalbaar is, maar met ambitieuze 

doelstellingen waarbij de coördinatie van het zorgproces op zich gerealiseerd wordt 

door het uitdiepen/scherpstellen van de rollen, in samenhang met de opeenvolgende 

activiteiten van het multidisciplinair team waarbij de focus op de patiënten en hun 

familie centraal staat. De versie die ondersteund wordt door het kernteam wordt finaal 

besproken met clinici, ondersteunende diensten, management, andere lijn, patiënten in 

functie van service level agreements en relatie/interferentie met andere zorgprocessen. 

Een volledig luik van zorgpad documenten en zorgpad communicatie dient uitgewerkt 

te worden. De lay-out van het pad (Time Task Matrix) moet zoals eerder gesteld 

matchen met andere paden binnen de organisatie en de nodige verwijzingen naar 

protocollen en standaarden moeten voorzien worden. Er moet tevens een 

rapportagesysteem uitgewerkt worden op basis van sleutelinterventies en variaties, dit 

betreft dus het documenteren, opvolgen (en evalueren) van afwijkingen en resultaten. 

Uiteraard mag ook de patiëntenversie / informatiebrochure in functie van het pad niet 

ontbreken en dient deze opgemaakt te worden. In deze context moet er ook de nodige 

aandacht zijn voor het faciliteren van de communicatie tussen de teamleden en met de 

patiënten en hun familie.  

Tot slot dienen de verantwoorde middelen geïdentificeerd en beschikbaar gesteld te 

worden.  
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Fase 5: Implementatiefase 

 

Timing 

Deze fase start wanneer het zorgpad dat uitgewerkt is door het team – klaar is voor 

implementatie - en eindigt wanneer de implementatie een feit is, de eerste bevindingen 

gerapporteerd en geëvalueerd werden. 

Doelstellingen 

Het doel is het gebruik van het pad in de dagelijkse praktijk voor te bereiden door alle 

teamleden in te lichten en het pad uit te testen gedurende een vooraf bepaalde periode 

(Vanhaecht, et al.,2011a). 

Deze fase is geslaagd wanneer alle betrokken teamleden ingelicht zijn over de inhoud 

en wijzigingen aan het zorgpad, hun rol/ taak, de wijze van rapportering en 

communicatie. Wat het zorgpad zelf betreft, dient het testpad uitgetest en geëvalueerd te 

worden, desgevallend bijgestuurd te worden. Daarna kan het zorgpad geïmplementeerd 

worden voor dagelijks gebruik. Het geheel aan activiteiten moet het voorwerp uitmaken 

van een gedetailleerd verslag. 

Methodiek 

Er dient een implementatieplan opgemaakt te worden dat in essentie twee heel 

belangrijke assen bevat. Enerzijds is er een luik communicatie, anderzijds is er de uitrol 

van het nieuwe zorgpad. Het luik communicatie omvat een ruim gamma aan aspecten 

gaande van inhoudelijke duiding omtrent het zorgpad, rolverdeling, rapportering, tot 

interne en externe communicatie met inbegrip van communicatie bij eventuele 

knelpunten en de praktische beschikbaarheid van het document. 

Een informatiesessie is in deze allicht het meest gepaste medium om alle betrokkenen te 

bereiken waarbij in essentie een antwoord gegeven wordt op volgende vragen: waarom? 

Wat verandert? Hoe wordt het gebruikt? Hoe wordt het gecommuniceerd? 
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Dit alles wordt gevolgd door een testfase (Advice center for Case Management, 2000) 

met gedurende drie weken (low volume populatie) en bij 10 patiënten (high volume 

populatie ), een roundup van de vaststellingen, met eventuele bijsturingen om 

vervolgens te eindigen met de definitieve uitrol van het zorgpad. 

In deze fase is multidisciplinair overleg essentieel en zal de juiste invulling / verdeling 

van de taken onontbeerlijk blijken (Vanhaecht et al.,2011a). 

 
 
 
 

Fase 6: Evaluatiefase 

 

Timing 

Deze fase start wanneer het zorgpad effectief volwaardig in gebruik is en eindigt 

wanneer een eerste grondige evaluatie volledig werd gedocumenteerd. 

Doelstellingen 

Een continue opvolging van het nieuw zorgpad moet gerealiseerd worden. Dit houdt in 

dat het resultaat ervan (= grondige evaluatie) volledig gedocumenteerd wordt, met 

inbegrip van een evaluatie van het effect van de implementatie (voor <> na) / 

bruikbaarheid en eventuele verdere verbetersuggesties als gevolg van de diepgaande 

evaluatie. 

Methodiek 

Het gebruik van het zorgpad dient een eerste maal grondig geëvalueerd te worden. Bij 

hoeveel patiënten wordt het zorgpad toegepast en dienen de in- en exclusiecriteria 

worden bijgesteld? 

De meest voor de hand liggende methodiek om het effect van het zorgpad na te gaan 

bestaat er in om de technieken van de diagnose- en objectiveringfase opnieuw uit te 

voeren. Men kan opnieuw voor het KP Kompas kiezen. Er kan een ZPZET evaluatie 
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gebeuren of men kan opnieuw de drieborden methode toepassen. Men kan echter ook 

harde gegevens verzamelen in een Balanced Scorecard. Dit is een evaluatiehulpmiddel, 

dat in 1992 door Robert S. Kaplan geïntroduceerd werd, waarin complexe 

doelstellingen geëvalueerd worden door middel van concrete, meetbare parameters. 

Deze kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën, namelijk financieel, klanten, 

interne bedrijfsvoering en ontwikkeling en groei ( Kaplan, R.S. & Norton, D.P., 1992). 

Verder kan er een variantieanalyse bepaald worden op de sleutelinterventies, 

intermediaire of finale outcomes kunnen bekeken worden, etc. 

Er kan tevens een periodieke opvolging georganiseerd worden door middel van een 

steekproef- of continue opvolging (bijvoorbeeld door middel van een runchart) 

(Vanhaecht et al., 2011a). 

 

Fase 7: Continue opvolgingsfase 

 

Timing 

Deze fase start wanneer het zorgpad in gebruik is, werd geëvalueerd en de besluiten van 

de eerste evaluatie geoperationaliseerd zijn. In een ideale context wordt deze fase 

slechts gedeeltelijk afgesloten (projectgedeelte) en is er blijvende aandacht voor 

bewaking en optimalisatie van alle aspecten van het zorgpad. 

Doelstellingen 

De projectmodus van deze fase is geslaagd wanneer een blijvend gebruik en opvolging 

ingebed is, de gouden regel:”Keeping pathways alive” indachtig. 

Verder dient de projectmodus feilloos over te gaan in een operationele modus met 

behoud van een recurrente aandacht voor bewaking en verbetering van alle aspecten van 

het zorgproces. Dit kan onder andere gerealiseerd worden middels de installatie 

(minimum)van een zesmaandelijkse multidisciplinaire vergadering waar de inhoud van 
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het pad besproken wordt, een feedbackmoment op jaarbasis met indicatie over de 

performantie van het pad en de wijze waarop er compliant gewerkt wordt volgens het 

traject van het pad (Vanhaecht et al., 2011a). 

Methodiek 

Op dit moment moet alles in het werk gesteld worden om het nieuwe proces verder te 

borgen en continu op te volgen en desgevallend te verbeteren. Dienaangaande zullen bij 

voorkeur volgende stappen ondernomen worden: 

• De opmaak van de functieomschrijving van de projectbewaker (wie gaat wat 

opvolgen? hoofdverpleegkundigen, arts, kwaliteit/stafmedewerker?). 

• Minimum elke zes maanden wordt er een inhoudelijke bespreking voorzien:  

o Evidence level van sleutelinterventies  

o Werking en bruikbaarheid. 

• Minimum elk jaar is er een objectieve evaluatie met metingen: 

o KP Kompas 

o Benchmarking. 

• Exit Poll om afwijkingen van sleutelinterventies op te volgen: een 10-tal vragen 

bij ontslag/transfer van patiënten of bij nagesprek op vier à zes weken. 
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Bijlage 2: de FMEA 

vastleggen scoreschaal
vastleggen criterium waarop 

individuele scores gericht 
worden

< of = 1/jaar nvt

maandelijks nvt

wekelijks nvt

D voor optreden incident nvt

D tijdens optreden incident nvt

D na incident of onopmerkbaar nvt

geen letsels patient saf

patient herstelbare letsels patient saf

patiënt blijvende letsels patient saf

Risico 
Laag 1 - 4

Gemiddeld 6 - 9
Hoog 12 - 27

Risico 
Laag 1 - 3

Gemiddeld 4
Hoog 6 of 9

FMEA : Failure Mode and Effect Analysis. 
Knelpunten opname voor MIU/ zwangereschapsonderbrek ing

Individuele score

E = 2

E = 3

D = 3

E = 1

D = 1

V = 2

V = 3

V = 1

geen extra werk

< 30' extra werk

nvt

D = 2 nvt

nvt

nvt

nvt

Ilse Van Leeuwen

V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3)
D = Snelheid van detectie (snel=1, traag = 3)

LEGENDE RISICO VOOR PATIENTVEILIGHEID

LEGENDE RISICO VOOR  EFFICIENTIE

V = Frequentie van voorkomen (laag=1, hoog= 3)

> 30' extra werk

Aanwezigen bij analyseren van de risico's

Naam Functie

E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3)

E = graad van ernst (niet ernstig = 1, zeer ernstig = 3)

nvt

vastleggen scoreschaal voor 
onafhankelijk criterium 
efficiëntie indien van 

toepassing
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Totaal Totaal Totaal Totaal

Mogelijke storingen/knelpunten Mogelijke gevolgen V D E
Risico 

(VxDxE)
V E

Risico 
(VxE)

V D E
Risico 

(VxDxE)
V E

Risico 
(VxE)

Dag 0-2

Mifegyne inname per os

checklist/proced
ure Cytotec

Niet altijd duidelijk voor VV voor wat 
pte komt. Voor Mifegyne of voor 
uitdrijving.
Beleid

1 2 2 4 1 2 2 Concrete afspraken rond Mifegyne 
vastleggen:
1. Inname op de poli indien pte binnen 2d 
gepland wordt in Ultragenda voor opname op 
VK voor uitdrijving.
2. Pte komt mifegyne op verloskant innemen/ 
Arts bestelt Mifegyne en laat dit leveren op de 
VK. Mifegyne wordt bewaard in de 
verdovingskast. De arts verwittigt de assistent 
die van wacht is, dat pte X langskomt.De arts 
noteert Op het bordaan VK in het luikje 
Mifegyne wie er verwacht mag worden.  De 
assistent verwittigt de vroedvrouw. 
Het dossier wordt in het bakje "te 
verwachten" gelegd.
* checklist/procedure aanpassen.

0 0

Dag 0: aankomst 
materniteit en opname 
verloskwartier

blauw kaartje Niet alle patiënten weten waar ze 
moeten zijn, gaan soms naar poli

Bij aankomst op materniteit weten de 
Vv soms niet dat het om een 
interruptie gaat (ze hebben soms via 
poli een blauwe kaart bij, maar 
geven dit zelden af)

tijdsverlies voor patiënten
frustratie bij patiënten

2 2 1 4 2 1 2 campus UZ is groot en 
niet steeds even 
duidelijk aangeduid

Plattegrond wegbeschrijving op blauw kaartje 
bijvoegen. ==> patiënt nemen dit kaartje ook 
vlugger bij de hand en geven het makkelijker 
af?
* Gezien de patiënten 2x komen (1x voor 
Mifegyne en andere maal voor uitdrijving, 
dient de blauwe kaart enkel getoond te 
worden aan de receptie van K1.  Er kan bv 
ook na toediening Mifegyne op deze blauwe 
kaart genoteerd worden dat de Mifegyne 
werd toegediend. 
* De uitleg ivm de blauwe kaart wordt 
gegeven op de poli.

0 0

Door drukte wordt de interruptie 
soms op materniteit gestart (niet 
gebruikelijk)

Pte wordt daar niet begeleid 
door VV.
Hebben door inleiding al vrij 
veel pijn bij aankomst op VK 
waardoor eerste gesprek 
moeilijk verloopt==> vertrouwen 
patiënt neemt af??

1 2 2 4 2 1 2 Dr. Deed pte een 
plezier door het 
wachten in te korten en 
cytotec reeds op te 
starten op materniteit

1. Geen overboekingen in de planning 
verloskwartier.==> nog te bekijken?
2. Meer communicatie en overleg met het 
team.
Pte wordt op materniteit in principe niet 
gevolgd, geen gesprek etc.. 
Indien toch op Mat gestart wordt met cytotec, 
VV mat brengt VV VK op de hoogte 
==> De Vroedvouw van verloskant wordt 
berwittigd zodat zij op de hoogte is.

0 0

Processtap 

Referentie 
Procedure/stan
daard/SLA/patië

nten 
informatiebroch

ure

criterium 
efficiëntie 
indien van 
toepassing

sco
re

Oorzaken

FMEA Analyse

Patiëntveilig-
heid

scores
Te nemen maatregelen (bv. SOP/SLA 

opmaken/wijzigen, vastleggen 
indicatoren, ….

Patiëntveilig-heid

scores
sco
re

criterium 
efficiëntie 
indien van 
toepassing
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Eerste Cytotec vaginaal 
plaatsen

gewetensproblemen bij sommige 
interrupties. Geen waardig sterven voor het 

kindje.
Indien kindje opgenomen wordt 
op neonatologie om te sterven: 
onnodige kosten?

1 1 1 1 1 1 1 De ene VV werd 
aangesproken. Het 
eigenlijke probleem ligt 
hem in het feit dat 
indien een kindje levend 
geboren wordt, het in de 
spoelruimte moet liggen 
sterven. Het beleid 
hieromtrent is niet 
duidelijk.

Beleid omtrent levend geboren kindjes met 
afwijking:
* als de ouders het bij hen willen om zo op de 
arm de laten sterven: pediater verwittigen?
* als kindje nog leeft en ouders willen het niet 
bij hun==> ouders toch nog proberen 
overtuigen. Zo nog niet helpt: kinderen 
opnemen op neonatologie noodzakelijk? 

0 0

checklist/proced
ure Cytotec

Checklist is niet meer up to date, 
moet aangepast worden aan 
cytotecbeleid

Nieuwe VV volgen verkeerde 
procedure?
Onduidelijkheid voor nieuwe 
VV??

3 1 1 3 3 2 6 update beleid checklist aanpassen 0 0

eerste keer zien baby 0 0 0 0

Begeleiding ouders Communicatie: veel verschillende 
zorgverleners==> niet iedereen is 
van alle info, geplande 
onderzoeken,… op de hoogte (bv. 
een autopsie ging een dag eerder 
door dan aanvankelijk was verteld 
aan de ouders: ze hadden nog geen 
afscheid genomen en moesten dit 
nu doen na de autopsie.
Welke afspraken maakten ouders 
met sociale dienst?
Wanneer wordt baby afgehaald?

1. onrust en ontevredenheid bij 
ouders. Niet klantvriendelijk.
2. ontevredenheid bij VV

3 2 2 12 3 3 9 Gebrekkige 
communicatie

Goede communicatie uitwerken:
* vast punt op overdracht VV
*bijkomend item op de checklist: VV noteert 
naam persoon die foetus meeneemt en 
noteert waar hij die naartoe brengt 
(mortuarium/ RX/ APD)?
* Op checklist  vermelden ivm 
aalmoezenier???
* overleg plannen met patiëntenvervoer om 
afspraken te maken (22/10 uitgevoerd)

1 1 1 1 1 1 1

Trekken foto's Foto's nemen: toestel en/of USB-
kabeltje zijn vaak zoek.
Niet alle assistenten kunnen goed 
met het toestel werken.
Fotopapier is beperkt voor handen, 
we durven niet te veel foto's 
meegeven.
Blijft de kwaliteit van de foto's ook na 
jaren nog goed?

Tijdsverlies.

Klantvriendelijkheid?

2 2 2 8 2 2 4 Taak van de assistent:
1. veel verschillende 
artsen die vaak 
wisselen, duurt vaak 
lang eer nieuwere 
assistenten het toestel 
kennen en scherpe 
foto's kunnen nemen.
2. afdrukken van de 
foto's kan niet iedereen.
3. Toestel en kabeltjes 
blijven vaak slingeren.

1. Een voudiger toestel aanschaffen? Is 
ondertussen gebeurd.
2. Bewaren in een 'all-in koffertje' ipv los in de 
lade?
3. keuzemogelijkheid bieden de foto's op CD 
te branden/ te mailen,…
4. handleiding  voor gebruik toestel- opslaan 
foto's en branden foto's maken.
Afspraken vastleggen:
* foto's dienen altijd genomen te worden. De 
hoeveelheid is minder belangrijk gezien het 
gemak van een digitaal toestel. 
* ouders laten beslissen of ze foto's willen.
* hoeveel foto's afdrukken voor de ouders?
* overige foto's op CD

0 0

Herdenkingskaar
tjes

Zijn verouderd 3 1 1 3 3 1 3 te vernieuwen 0 0

Sociale dienst niet bereikbaar in het 
weekend, als mensen vrijdagavond 
laat toekomen zaterdagmorgen 
bevallen zijn ze vaak al naar huis 
voor de sociale dienst op maandag 
kan komen.

Pte heeft niet de nodige 
informatie gehad, …

1 1 1 1 1 1 1 Overzicht taken sociale dienst 
verpleegkundige opmaken zodat we een deel 
kunnen overnemen?
Afspraken maken met sociale dienst hoe dit 
best oplossen.
Sociale dienst contacteert de pate na ontslag.
Overleg met Anneleen: gebeurd op 13/10. 
Afspraak: Anneleen bundelt de informatie 
en geeft informatiesessies aan de 
vroedvrouwen. 

0 0
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Twijfel bij wie nemen we afdrukjes/ 
foto's bij de baby's? Vanaf hoeveel 
weken?

1 1 1 1 1 1 1 het is niet altijd mogelijk 
om afdrukjes te nemen.

Afspraken vastleggen:
* foto's dienen altijd genomen te worden. De 
hoeveelheid is minder belangrijk gezien het 
gemak van een digitaal toestel. 
* ouders laten beslissen of ze foto's willen.
* hoeveel foto's afdrukken voor de ouders?
* overige foto's op CD-rom branden?
* fotoboekje maken voor ouders?

0 0

Vervoer mortuarium Onduidelijkheid over wie de 
overleden baby naar het mortuarium 
brengt.

Tijdverlies en inefficiëntie. 1 1 1 1 1 2 2 niet gekend wie wat 
mag doen.

taakomschrijving updaten
Mogelijkheden uitzoeken en 
verduidelijken naar alle actoren. 
Patiëntenvervoer mag ingeschakeld 
worden voor zowel vervoer naar 
mortuarium, vervoer naar RX voor 
babygram en vervoer naar APD (voor APD 
& RX: tijdens de werkuren bij voorkeur).
Overleg te plannen met APD & 
patiëntenvervoer: 22/10. 
Werkinstructie maken.

0 0

Ontslag Nazorg?  Pte gaat kort na de 
expulsie naar huis: hebben ze nood 
aan verdere nazorg?

service naar patiënt toe 0 0 tijdsgebrek?
Niet structureel 
ingebed?

Organiseren van de nazorg. 0 0

Als de overlijdensakte 
volledig en correct is 
ingevuld, wordt deze in het 
mandje vn Annemie 
(secretariaat) gelegd 

Overlijdensakte Er stond een dame van het 
rouwcentrum op VK om 'papieren'. 
Niemand die daar op dat moment 
was wist welke papieren ze kwam 
afhalen en waar ze de papieren 
konden vinden.
Die gaat noemaal via annemie van 
secretariaat materniteit naar onthaal 
op 0K1-K2, daar wordt ze afgehaald 
door begrafenisondernemer.
Begrafenisondernemen af en toe 
misnoegd over ontbreken formulier 
of niet correct ingevuld formulier.

Tijdverlies en inefficiëntie. 0 0 Overlijdensakte werd 
niet ingevuld door 
assistent.
Overlijdensakte niet 
correct ingevuld door 
assistent.

1. Duidelijkere communicatie.

2. Sensibiliseren assistenten.

3. Assistenten gaan niet weg vooraleer 
overlijdensakte is ingevuld en schuiven dit 
niet door naar de volgende ploeg.

4. Overlijdensakte van te voren in dossier 
steken?

5. Wat als Annemie er niet is, wie brengt 
overlijdensakte dan naar COD ? 

6. Procedure uitwerken.

0 0

 
 
 



 

 82 

 

Bijlage 3: de Zorgpad documenten 
 

De eindnota van het zorgpad 
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Zorgpad zwangerschapsinterruptie 2de - 3de trimester 
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1 Trefwoorden 
 

Zwangerschap, interruptie, zwangerschapsinterruptie, mifepriston 

2 Afkortingen 
 

SPE : Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie 

ZI: zwangerschapsinterruptie 

 

3 Beschrijving zwangerschapsinterruptie 
 

Het SPE registreert alle foetale overlijdens van > 500g in Vlaanderen. Samen met de 

vroegneonatale sterfte maakt deze foetale sterfte het totaal van de perinatale sterfte uit.  

in 2009 overleed 4,1/1000 van de kinderen > 500g  intra-uterien.  Bij de baby’s > 1000g 

daalt dit cijfer naar 2,5/1000. De foetale sterfte is het laatste decennium niet veel 

geëvolueerd (4,4/1000 in 2000). De voornaamste oorzaken van perinatale sterfte zijn :  

Tabel 1: Oorzaken perinatale sterfte 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
doodgeboren en normaal gevormd  21,1  21,9  24,6  25,4  21,9  24,3  28,7  23,1  25,7  28,9  

aangeboren misvorming  23,7  25,1  24,0  23,7  25,8  24,9  21,8  24,7  24,8  25,8  

laag geboortegewicht  9,3  7,3  9,5  9,3  11,7  14,1  9,0  12,2  12,0  11,2  

hypertensie of andere ziekte bij 
moeder  

1,0  4,4  2,6  2,7  1,8  2,4  2,3  0,9  1,6  2,0  

loslating van de placenta  7,9  6,8  5,7  5,4  3,3  5,0  5,6  6,3  5,3  4,8  

asfyxie en/of trauma baby  7,7  6,8  5,2  6,4  5,4  5,8  6,5  5,9  5,6  7,0  

specifieke oorzaak  15,0  18,5  16,0  14,7  16,1  11,5  14,8  13,2  13,2  10,7  

onbekend  12,0  9,2  12,9  12,2  14,0  11,0  11,3  12,9  11,3  9,6  

Hierbij dient duidelijk te worden gesteld dat dit enkel registratie betreft van de foetussen 

van > 500g en meer. Over de foetale overlijdens onder deze grens kan geen uitspraak 

worden gedaan.  

Met zwangerschapsinterruptie wordt in dit zorgpad het beëindigen van de 

zwangerschap om medische reden bedoeld na 14 weken postmenstruele 

zwangerschapsleeftijd (of 12 weken postconceptioneel). Dit kan een maternele 

medische reden zijn (vb. zeer ernstige preëclampsie) of een foetale medische reden (het 

kind dat geboren zal worden, lijdt aan een "uiterst zware kwaal" die als ongeneeslijk 

wordt erkend op het ogenblik van de diagnose). Electieve (dus zonder medische reden) 
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abortus arte provocatus (vóór de legale termijn van 14 weken) wordt niet meegerekend. 

Elk centrum is verantwoordelijk voor de registratie van de eigen 

zwangerschapsonderbrekingen.  Landsbrede cijfers kunnen niet worden verstrekt. In 

2009 waren er in het UZ Gent 52 interrupties na 14 weken. 

 

4 Doelstellingen van het zorgpad 
 

De doelstellingen van dit zorgpad zijn het aanbieden van betere zorg, meer bepaald:  

- Accurate behandeling aanbieden (zie 7. Praktische uitwerking zorgpad).  

- De reeds bestaande procedures verduidelijken;  

- De kennis van de vroedvrouwen en assistenten m.b.t. de geldende procedures 
verbeteren 

- Patiëntenbrochure en herdenkingsboekje optimaliseren 

- Duidelijke afspraken ivm: 

o administratie  

o te ondernemen acties door de verschillende professionals 

o overbrengen van de foetussen / baby’s 

 

Deze doelstellingen zullen jaarlijks opgevolgd worden. De eerste evaluatie gebeurt 

vanaf maart 2012.  

De kennis bij de vroedvrouwen en assistenten werd gemeten vóór de implementatie van 

het zorgpad in het tweede kwartaal van 2010. De resultaten van de metingen zijn 

opvraagbaar bij de coördinator zorgpaden (dect: 21130) of bij dr. E. Roets, staflid 

vrouwenkliniek.  

 

5 Verantwoordelijkheidsgebied  
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Dit zorgpad is in eerste instantie uitgewerkt voor de dienst Vrouwenkliniek, afdeling 

Verloskunde.  

In dit zorgpad werden verschillende processen mbt de patiënten met 

zwangerschapsinterruptie geoptimaliseerd.  

 

6 Toepassingsgebied 
 

Het zorgpad is van toepassing voor: 

- Patiënten waar een besluit tot zwangerschapsinterruptie (tweede en derde 

trimester, 14 weken postmenstrueel) is genomen. 

Het zorgpad start op de polikliniek van de Vrouwenkliniek en loopt verder op de 

afdeling Verloskunde van de Vrouwenkliniek.  

 

Einde zorgpad 

Dit zorgpad eindigt bij het laatste follow-up gesprek met de patiënte.  

 

Algemeen protocol 

Hierin zijn volgende stappen en bijhorende documenten vervat: 

1. het behandelingsprotocol voor 2de en 3de  trimester zwangerschapsinterruptie  

2. de opeenvolgende fasen die de patiënten doorlopen  

3. het gebruik van de checklist doorheen de verschillende fasen 

 

Klik Hier 

Algemene flowchart 
22 feb 2011.doc  

Algemene flowchart zwangerschapsinterruptie 

 
7 Praktische uitwerking zorgpad 
 
7.1. Medicamenteus behandelingsprotocol voor 2de en 3de trimester 

zwangerschapsinterruptie  
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Klik hier 

Behandelingsschema 
interruptie.pdf   

Behandelingsprotocol voor 2de en 3de trimester zwangerschapsinterruptie 

 

7.2. Checklist polikliniek – afdeling verloskunde 
 

 
De checklist omvat de verschillende stappen die de patiënte zal doorlopen en de acties 

die dienen uitgevoerd te worden door onder andere: artsen, assistenten, vroedvrouwen, 

sociaal verpleegkundige, psychologe, . De handleiding verduidelijkt het gebruik van de 

checklist.  

De checklist dient gestart te worden op de polikliniek. 

 

 

         Klik hier          Klik hier  

 
CHECKLIST 17 

februari 2011.pdf      
HANDLEIDING 

CHECKLIST 22022011.pdf 
         Checklist    Handleiding bij checklist  
 
 

7.3. Opnamekaartje 

 

Het opnamekaartje dient meegegeven te worden aan de patiënte op de polikliniek.  

De patiënte dient dit kaartje te tonen aan de receptie bij opname op materniteit. 

 

Klik hier 

Opnamekaart jan 
2011.pdf  

Opnamekaartje voor patiënten 
 

 

7.4. informatiebrochure/rouwbrochure voor patiënten 
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Klik hier 

Rouwbrochure 
2011.pdf  

Informatiebrochure voor patiënten 
 
 

 
7.5. Herdenkingsboekje 
 

 

              Klik hier                   Klik hier 

 

         
mapje 

herdenkingsboekje.pdf                
infofiche 

herdenkingsboekje.pdf 
 

Herdenkingsboekje 

 

7.6. Template zorgpad en nieuwe afspraken 
 

                     

                   Klik hier             Klik hier 

               
Template ZP 

MIUZI.xls               
Overzicht knelpunten 
en nieuwe afspraken 3 februari 2011.pdf 

        Zorgpad template (overzicht)                Overzicht nieuwe 
afspraken 
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  4° Na de termijn van twaalf weken postconceptioneel kan de zwangerschap onder 

de voorwaarden bepaald onder het 1°, b), het 2° en het 3° slechts worden 

afgebroken, indien het voltooien van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt 

voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind dat geboren zal 

worden, zal lijden aan een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend 

op het ogenblik van de diagnose. In dat geval moet de geneesheer tot wie de vrouw 

zich heeft gewend, de medewerking vragen van een tweede geneesheer, wiens 

advies bij het dossier moet worden gevoegd. 

 

Relevante websites 

www.cozapo.org   (Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek) 
 
 

9 Data  
 

Contactpersoon:  

- Dr. E. Roets (dect: 24032)   

 

Invoeringsdatum: 21 maart 2011  

Laatste evaluatie:  januari 2013 

Volgende evaluatie: januari 2015  
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Gemachtigd door:  
Werkgroepleden: 
Dr. Roets,  
Dr. Sleurs, 
Mw. Van Holsbeeck 
Mw. Huygevelt 
Mw. Delbeke 
Mw. Van Leeuwen 
Mw. Roothooft 
Mw. Van Mullem 
Mw. Van Malderen 
 
Niet-werkgroepleden: 
Prof. Dr. M. Temmerman 
Prof. Dr. Vanhaesebrouck 
Dr. K. Roelens 
Dr. V. Meerscchaut 
Mw. K. Engels 
 

 

Classificatie:  

- Dit zorgpad is uitgewerkt voor de Vrouwenkliniek afdeling Verloskunde  

- Dit zorgpad is ontwikkeld op basis van interne expertise, evidence based 

richtlijnen en literatuur.  

 
 
 

Dit zorgpad is een richtlijn: er kan en moet van deze richtlijn afgeweken worden 

indien dit o.b.v. klinische ervaring een verantwoorde keuze blijkt. 

 

Opgelet: Enkel voor gebruik binnen het UZ Gent !  

" Het overnemen en implementeren van een UZ Gent zorgpad, buiten het UZ Gent is 

niet toegelaten. 

Elke overtreding gebeurt op eigen verantwoordelijkheid! "  
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De checklist en de handleiding 

 

 

Behandelende arts UZG:………………………………….. 

                                                            ANAMNESE  door:…………………………     Datum:………….. 

Patiëntenklever (met adres)                                                           Naam partner: 

 

 

 

Gehuwd  □                         Samenwonend □                 Alleenstaand □ 
                                        Baby erkend:  Ja / Nee 

G:                   P:                A:                     AAP:                    EUG:                                                                      

LM:    /     /20....                    VVD:     /     /20                               Zwangerschapsduur=        w          d 

Naam eigen gynaecoloog: ……………………………………….  ZKH: ……….…………………. Telefoon:………………… 

   □  doorverwezen                    □  eigen initiatief 

Indicatie : 
 
 
 
 

Bloedgroepkaart  gezien:       □ ja            Bloedgroep:                   Rhesus: 
                                         □ neen : geprikt op …./……/….. 
Familiale medische VG : 

 

 

Persoonlijke medische VG : 

Allergieën: □ neen       □  ja: :………………………………………………….…………………………………..……….……... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ziekten:     □ neen       □  ja: :………………………………………………….…………………………………..……….……... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

Operaties: □ neen       □  ja: :………………………………………………….…………………………………..……….……... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Fertiliteitbehandeling:  

□ neen          □ ovulatie-inductie          □ KIE/KID            □ IVF              □ ICSI               □ cryo 

Verloop vroegere ZS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Checklist zwangerschapsinterruptie   

Poli & Hospitalisatie 
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Usus :  

Medicatie:  □  neen       □  ja: ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Roken:  □  neen         □  ja:……. / dag                      

Ethyl:    □  neen         □  ja ……………………… 

Drugs:   □  neen         □  ja ……………………… 
 

Levensbeschouwelijke  overtuiging: 

□ Rooms-Katholiek        □ Moslim             □ Andere:………………………………………………….. 

Bijkomende informatie:………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Andere: 

 

 

 

                                      1. POLIKLINISCHE PERIODE             Uitgevoerd door (paraaf): VV Arts  

Bespreken met ouders :                                                     Datum:……/……/.… 

□ Procedure mbt medicatie (mifepriston, pijnstilling,…) 

□ Informatie mbt CSE  

□ Uitzicht kindje uitgelegd  

□ Zien en vasthouden kindje     Gewenst: □ ja       □ neen       □ denkt nog na 

□ Naamgeving kindje                Gewenst: □ ja        □ neen       □ denkt nog na 

□ Informatie mbt aandenken kindje: 

□ Fototoestel meebrengen  

□ Diensteigen foto’s beschikbaar (□ mailen – □ stick meebrengen – □ CD-rom) 

□ Hand- en voetafdruk 

□ Aankleden  

□ Knuffel bij kindje 

□ Quilt of love 

□ Informatie mbt sociale begeleiding   

     Sociale dienst telefonisch op de hoogte gebracht: □  ja      □   neen 

Zo ja: gemaakte afspraken met de sociale dienst: 

………………………………….................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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         Uitgevoerd door (paraaf): VV Arts  

□ Informatie mbt psychologische begeleiding   

     Psycholoog gewenst:  □  ja      □  neen                                        Gecontacteerd:  □  ja     □  neen 

□ Informatie mbt moreel begeleider  / aalmoezenier / pastoraal werker  

     Moreel begeleider gewenst:   □ ja      □  neen                               Gecontacteerd:  □  ja     □  neen 

     Aalmoezenier / pastoraal werker gewenst:  □ ja      □  neen         Gecontacteerd:  □  ja     □  neen 

□ Bespreek  onderzoeken: 

□ Babygram 

□ APD:   □ Placenta          □ Foetus           

□ Genetisch onderzoek 

□ Kweken igv MIU 

□ Informed Consent Interruptie  

Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

□ Bestel  mifepriston  

- apotheekformulier : vul de plaats van inname in als leveringsplaats 

- checklist : noteer onder ‘2. toediening mifepriston’  afgesproken tijdstip en plaats. 

  

AANDACHT:  
Informed consent + deze checklist naar verloskwartier  brengen en in bakje 
‘Te verwachten’  leggen ! 
Naam + datum mifepriston op bord verloskant noteren  

  

Administratie tijdens consult poli uitgevoerd door                       (paraferen in kolom) VV Arts 

Neonatoloog gecontacteerd (in overleg met staflid):  □ neen     □ ja (naam neonatoloog): 
  

Voorziene datum en uur opname verloskwartier:             /         / 20…..        …….uur   

□ Opname in Ultragenda gepland  

□ Vooropname in Clinigent  

□ Lila opnamekaart meegeven en vragen deze voor te leggen bij toediening mifepriston én bij  

     opname op materniteit  

□ Brochure ‘Vlinderkind’ meegeven en vragen deze mee te brengen bij opname 
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3.3 Te bespreken tijdens opname :                                                   Uitgevoerd door : VV/SD* Arts 

?   Vervolledigen van het anamnesegesprek (zie pagina 1) 

Procedure arbeid en expulsie: 

?  Medicatie 

?  Infuus  

?  Duur 

?  Mogelijkheid pijnstilling / CSE:       ? gewenst   ? niet gewenst 

?  Intermittent sonderen indien CSE 

?  Expulsie 

?  Gewenste onderzoeken (aanduiden in deel 3.5 aub)  

  

Verblijf : 

? Administratie  
  

? Verblijf in arbeidskamer samen met partner    

? Voeding    

Psychosociale begeleiding: 

? Rouwproces – brochure ‘Vlinderkind’ ontvangen ?  

? Wensen baby te zien: ? ja: direct na geboorte/ niet direct     ? neen       ? weet niet    

? Naamgeving:   ? gewenst:……………………………… ? niet gewenst     ? weet niet 

? Aangifte indien nodig 

? Begraven / cremeren (zie ook pagina 7 & 8) 

Opmerkingen: 

.............................……………………………………………………….……….…………………………

….………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

* SD= Sociale dienst 
 

3.4 Expulsie en post-expulsie op verloskwartier          Datum/ uur partus: ……………... VV Arts 

?  Dood geboren                ?  Levend geboren  Datum en uur van overlijden:……………….  

Ouders hebben baby gezien/ vast gehouden: ? ja      ? nee 

Indien niet: afspraak:………………………………………………………………………………………………... 

                  ? Uitzicht baby meedelen indien gewenst door ouders 

  

Resusfactor:  ? positief        ? negatief         ? Rhogam® toegediend: datum/ uur:……………....   

Lactatieremmer: 2 co Dostinex ® PO indien > 20 wkn                 Toegediend: datum/ uur:……………....   

2 witte kaartjes mortuarium geschreven:       ? ja        
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3.5 Onderzoeken  VV Arts 

1. Genetisch onderzoek                                                              □ gewenst   □ niet gewenst     

     □ Onmiddellijk post-expulsie bloedafname (via navelstreng mbv 5Ch maagsonde):       

                                  Door………………………………………………… 

                                  □ geslaagd     /    □ niet geslaagd  

  

    □ Biopten:        afgenomen door:…………………………….……………. 

□ Huid-spier-ribbiopt (in roze oplossing)  

□ Stukje placenta (in roze oplossing)  

□ Stukje navelstreng (in roze oplossing)  

□ Bon genetica ingevuld 

□ Stalen bewaren in koelkast bij foetus/baby (Stalen meegenomen door medische genetica) 

  

2. Genetica verwittigen   □  dr. S. Janssens 26348      □ dr. B. Delle Chiaie 25648                                                

            ALTIJD                 □  Of secretariaat op 23602 (indien beiden niet bereikbaar) 
  

3. Babygram                                                                               □ gewenst    □ niet gewenst 

□ Aangevraagd dmv order in EPD,  geplaatst door……………….………………… 

  

□ Gebeld naar RX door:…………………………………………..………..   

□ Naar en van RX gebracht door………………………………………………. Om …………………   

4. Anatomopathologisch onderzoek                                                      

4.1  Placenta:                                                                            □ gewenst    □ niet gewenst 

            □  Op formol (CAVE : tweelingstudie : DROOG) én 

  

         □  In kast voor koerier door: ………………………………………………………..   

□  Order in EPD met vermelding richtdatum voor onderzoek door:…………………………………..   

4.2 Foetus :                                                                                □ gewenst    □ niet gewenst (ga naar 7) 
  

□  Order in EPD door…………………………………………………   

□  Informed consent APD  laten tekenen door moeder. Uitgevoerd door:…………………………..       

□  Hersenautopsie         □ gewenst     □ niet gewenst   

□  Baby beschikbaar voor APD vanaf ……………………………………………..   

□  Tussen 8u en 17u: bel naar mortuariumbediende (d.22700) voor vervoer naar APD.  Na APD   

     mag baby door mortuariumbediende naar mortuarium gebracht worden 

□  Gebeld door (nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd):………………………………. 

  

□  Uur afhaling:……………. □  Naam persoon die vervoert:………………………………………… 

□  2 witte kaartjes meegegeven 
  

5. Kweken  (indien MIU) placenta:   □ foetale zijde   □ maternele zijde     
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6. Andere specifieke onderzoeken: 

- Aard en wijze van staalafname:……….………………………………………………………. 

- Te bezorgen aan: .............................................................................................................. 

  

7. Indien geen autopsie gewenst 

       □  Tussen 8u en 17u: bel naar mortuariumbediende (d.22700) voor vervoer naar mortuarium (ook 

              tijdens weekend)  na ontslag van patiënte 

      □  Uur afhaling:……………. □  Naam persoon die vervoert:………………………………………… 

      □  2 witte kaartjes meegegeven 

  

3.6 Aandenken aan kindje VV Arts 

□  Foto’s genomen met toestel ouders                                                      □ gewenst    □ niet gewenst    

□  Foto’s met diensteigen toestel (ALTIJD!) 

             □  2 afdrukken door……………………………  meegegeven met ouders / in dossier 

             □  Overige foto’s: 

                       □ Foto’s gedownload in POEMA (onderzoeksdatum = expulsiedatum; dienst = MIC) 

                         door:…………………………………………………. 

                 □ Meegegeven met ouders: □ op stick 

                                                                     □ via mail:……………………………………………..…………  

  

Herinneringsboekje maken met:  

□   2 foto’s 

□   geboortedatum en – uur 

□   hand- en voetafdruk 

□   gewicht en lengte van de baby 

□   armbandje 

□   plukje haar 

□   naam  

Foetus in Quilt of Love gewikkeld: □ ja    

Herdenkingsboekje afgegeven: □ ja     □ nee                 

  

Noteer persoonlijke / religieuze wensen omtrent afscheid: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Opmerkingen :………………………………………………………………………………………………….   

 

3.7 Administratie omtrent geboorteaangifte en overl ijdensakte (zie ook overzicht p 11)  

Mogelijkheid 1 : Levend geboren                                        Datum + uur geboorte:…………………….. VV/SD Arts 

□ Datum + uur overlijden: ………/………/ 20…..          Om:………………uur    

□ Model I (=Geboorteakte): SPE nr. …………………………………   

□ Model III D (=Overlijdensakte): SPE nr. ………………………….. � in bakje bureel Annemie    

□ Partusnummer::…………………………………………     □ in Mosos           □ in opnameboek  weg 

□ In CliniGent: ingebracht als pasgeborene   

□ Overlijden inbrengen in CliniGent via ontslag pasgeborene (toets F9 via adrema moeder)   

□ Dossier vervolledigd in Mosos   

□ Contact begrafenisondernemer VERPLICHT, door:    □ ouders zelf          □ sociale dienst    

□ Attest toestemming crematie    

Mogelijkheid  2: Doodgeboren >  180 dagen (25 5/7 weken)  VV/SD Arts  

□ Model III D  (Overlijdensakte): SPE nr. ………………………….. � in bakje bureel Annemie   

□ Partusnummer:…………………………………………     □ in Mosos           □ in opnameboek   

□ In CliniGent ingebracht als doodgeborene, 1 minuut later “ontslag overleden in ZH” (toets F9 via  

          adrema moeder) 

  

□ Dossier vervolledigd in Mosos   

□ Contact begrafenisondernemer VERPLICHT, door:    □ ouders zelf          □ sociale dienst   

□ Attest toestemming crematie    

Mogelijkheid 3 : Doodgeboren <180 dagen (25 5/7 weken) EN ≥  500g of ≥ 22 weken of ≥  25cm VV/SD Arts  

□ Model III D ingevuld en in aan deze checklist gehecht.         SPE nr.:……………....……………   

□ Partusnummer:…………………………………………     □ in Mosos           □ in opnameboek   

□ In CliniGent ingebracht als doodgeborene, 1 minuut later “ontslag overleden in ZH” (toets F9 via 

           adrema moeder) 
  

□ Dossier vervolledigd in Mosos   

□ Keuze:   □ foetusweide      □ crematie         □ crematie door UZ           □ mee naar huis   

□ Contact begrafenisondernemer NIET VERPLICHT, door:    □ ouders zelf   □ sociale dienst   

□ Administratie omtrent uitvaart uitgevoerd door Sociale dienst   

Mogelijkheid 4 : Doodgeboren < 500g én <22 weken én < 25cm VV/SD Arts  

     Keuze:   □ foetusweide      □ crematie         □ crematie door UZ           □ mee naar huis   

□ Contact begrafenisondernemer NIET VERPLICHT, door:    □ ouders zelf   □ sociale dienst   

□ Administratie omtrent uitvaart uitgevoerd door sociale dienst   

□ Dossier vervolledigd in Mosos   
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3.8 Verblijf op materniteit                                                                     Uitgevoerd door: VV SD 

□  Gesprek met ouders omtrent gebeurtenis   

□  Nut en contactgegevens zelfhulpgroep meedelen   

□  Informatie omtrent contactname psycholoog na opname en contactgegevens meegegeven   

□  Voorbereid op mogelijk verschil in tempo van rouw tussen de partners    

□  Voorbereid op reacties van de kinderen    

□  Voorbereid op reacties van omgeving   

□  Verwittigd voor moeilijke momenten: verjaardagen, reclame,…   

□  Kind en Gezin vermeld                                      □  Afspraak gewenst en gegeven   

□  Kraamgeld besproken indien van toepassing   

□  Moederschapsverlof besproken indien van toepassing      

□  Werkonbekwaamheid besproken (in overleg met patiënt) 

 

 

□  Afspraak eigen gynaecoloog meegegeven op korte termijn   

 

3.9  Ontslag naar huis                                                                           Datum:…………….  VV Arts 

□  Moederboekje meegegeven 

□  Meedelen dat patiënte na ca. vier weken zal gebeld worden door vroedvrouw of sociaal vpk  

□  Mededeling onderzoeksresultaten 

□ Door eigen gynaecoloog 

□ Afspraak op poli UZG op ………………… bij Dr …………………………….. 

□ Indien ontslag in weekend: nota voor sociale dienst in de opmerkingenagenda op receptie K1   

 

 

□  Huisarts verwittigd  

□  Ontslagbrief gemaakt 

□  Eigen gynaecoloog verwittigd  

□  Informatie ivm anticonceptie gegeven 

 

 

 

AFGEWERKTE CHECKLIST BEWAREN IN MAP MIU/INTERRUPTIE S 

IN BUREEL HOOFDVROEDVROUW NA CONTROLE OP 

OVERDRACHT 
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4. Gesprek na ontslag  
 

□  Telefonisch contact op ………./…………./…………  door …………………………………….. 

□  Positieve ervaringen:  

    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

□  Negatieve ervaringen:  

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

□  Eventuele suggesties ter verbetering 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

□  Rouwproces 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

□ Andere:  

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

Na het nagesprek de checklist terug bewaren in bure el hoofdvroedvrouw tot na foetale staf. 

(alfabetisch gerangschikt in map). 

Nadien inscannen. 
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Administratie bij interruptie, partus immaturus  

 Model I  Model IIID  Begraven  EPD/Clinigent  Partu snummer 

1. Levend Geboren  

 Ja 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 

begrafenisondernemer. 

Ouders of sociale dienst 

nemen contact op. 

Mosos : dossier vervolledigen (arts)   

Clinigent : eerst inbrengen als 

pasgeborene, nadien overlijden 

inbrengen via ontslag pasgeborene 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

2. Doodgeboren  ≥ 180 dagen (25+5/7w)  

 Neen 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 

begrafenisondernemer. 

Ouders of sociale dienst 

nemen contact op. 

Mosos : dossier vervolledigen  

Clinigent : eerst inbrengen als 

doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 

overleden in ziekenhuis” 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

3. Doodgeboren < 180 dagen  

3a. Doodgeboren  

≥  500g of ≥ 22 wkn of ≥  25cm  
Neen 

Ja , aan checklist 

hechten 

Mosos : dossier vervolledigen 

Clinigent : eerst inbrengen als 

doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 

overleden in ziekenhuis” 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

3b. Doodgeboren  

< 500g én <22 wkn én < 25cm  
Neen Neen  

Begrafenisondernemer NIET 

verplicht, mag wel. 

Keuze uit:  

* Foetusweide 

* Crematie (te betalen, as 

beschikbaar, attest opmaken) 

* Crematie door UZ (geen as 

beschikbaar) 

* Mee naar huis. 

Neen   
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Lijst telefoonnummers 
 
 
Sociale dienst: 25641 
 
Psycholoog: 

I. Stuyver : 25060 
L. Van Glabeke: 20074 

 
Hoofdaalmoezenier:  

B. Vanderhaegen: 22738 
 
Pastoraal werksters: 

N. Rogatska : 22447 
H. Van De Berghe : 23135 

 
Morele begeleiding: 25747 
 
Mortuarium : 22700 
 
Genetica:  

Dr. S. Janssens: 26348 
Dr. B. Delle Chiaie: 25648 
Secretariaat : 23602 
 

RX: 22925 
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Dit document dient als handleiding voor het invullen van de checklist.  

De checklist wordt opgestart op de poli en vervolledigd op verloskwartier/materniteit. 

De checklist volgt het traject van de patiënt en wordt na de poliklinische fase naar 

verloskant gebracht (vakje ‘Te verwachten’).  

De checklist dient ingevuld en geparafeerd te worden door zowel de artsen, de 

vroedvrouwen en de sociaal verpleegkundige.  

 

Behandelende arts UZG : noteer de naam van de gynaecoloog 
 

 

 

 

 

Patiëntenklever: kleef hier een patiëntenklever met adres. 

Naam partner: noteer de naam van de partner. 

Gehuwd: indien gehuwd, dan krijgt het kind de naam van de vader. 

Samenwonend: Baby erkend prenataal: ja/nee  

Alleenstaand: aankruisen als moeder alleenstaand is. Informatie over naamgeving: 

zie 3.3; Te bespreken – Pscyhologische begeleiding: ‘Naamgeving’ 

Graviditeit : aantal zwangerschappen 

Pariteit : aantal bevallingen >22wk  

Abortus : aantal miskramen en immature bevallingen < 22wk 

AAP: Abortus Arte Provocatus         

Extra Uteriene Graviditeit : buitenbaarmoederlijke zwangerschappen 

Laatste Menstruatie (LM)     

Verwachte Verlos Datum (VVD) 

Zwangerschapsduur : aantal weken aantal dagen 

Naam eigen gynaecoloog: noteer naam eigen gynaecoloog (intern/extern) en  

Anamnese door : noteer naam vrvr/arts       

Datum: noteer datum van anamneseafname 

Handleiding bij de checklist zwangerschapsinterruptie  
Poli & hospitalisatie 
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Ziekenhuis (ZKH): noteer aan welk ziekenhuis de doorverwijzende gynaecoloog is 

verbonden.  

Telefoon: noteer telefoonnummer van de doorverwijzende gynaecoloog. 

Doorverwezen: kruis aan indien patiënte doorverwezen is door de eigen 

gynaecoloog  

Eigen initiatief : kruis aan indien patiënte op eigen initiatief naar het UZ gekomen is 

Indicatie: noteer indicatie voor interruptie 

Bloedgroepkaart gezien:     kruis aan : �  zo ja vul bloedgroep en rhesusfactor in 

                    � zo neen : bepalen (vul datum van afname in) 

Familiale medische VG: noteer relevante medische voorgeschiedenis in functie van de 

zwangerschap en reden van opname 

Persoonlijke medische VG: vul alle rubrieken nauwkeurig in en noteer enkel relevante 

ziekten en operaties in relatie tot zwangerschap of reden van opname. 

Usus: vul in (roken / alcoholgebruik / druggebruik / medicatiegebruik) 

Levensbeschouwelijke overtuiging: vul in 

Bijkomende informatie: noteer belangrijke rituelen en aandachtspunten in functie van de 

overtuiging. 

Andere: noteer hier andere relevante informatie.   

 

1. Poliklinische periode 

Bespreken met ouders: 

Geef informatie over de voorgedrukte onderwerpen en parafeer. Vul in waar nodig. 

CSE = Combined Spinal Epidural 

Informatie mbt sociale begeleiding: uitleggen dat de sociale dienst zal langs komen 

tijdens de hospitalisatie om allerlei administratieve informatie te geven. Verwittig 

indien mogelijk de sociale dienst telefonisch. 

Informatie mbt psychologische begeleiding: leg uit dat de mogelijkheid bestaat om 

beroep te doen op een psycholoog tijdens en na de hospitalisatie. Noteer indien de 

patiënte dit wenst en contacteer eventueel telefonisch  (betalend consult: 1 bedrag per 

opname, onafhankelijk van het aantal bezoeken) 

Informatie mbt moreel consulent of aalmoezeniersdienst: informeer over de 

 mogelijkheid een consulent te contacteren naargelang de levensbeschouwelijke 
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overtuiging voor bv. het verzorgen van de afscheidsrituelen en de uitvaart/crematie. 

Bespreek onderzoeken: de arts informeer de ouders over de onderzoeken die kunnen 

uitgevoerd worden.  Indien ouder(s) hierover reeds hebben beslist, vul aan welke 

onderzoeken (niet) gewenst zijn onder 3.5. 

Informed Consent Interruptie OK : de arts laat het informed consent ondertekenen in 

geval van interruptie.   

Opmerkingen : noteer hier eventuele opmerkingen 

Bestel mifepriston indien nodig  

� apotheekformulier : wordt altijd door staflid ondertekend.  Vul de plaats van inname 

in als leveringsplaats. 

� checklist : noteer onder ‘2. toediening mifepriston’  afgesproken tijdstip en plaats. 

De voorschrijvende arts spreekt duidelijk met de patiënte af waar zij zal terugkomen 

 om de medicatie in te nemen.  

Ongeacht de plaats van inname, zorgt de voorschrijvende arts ervoor dat mifepriston 

op de afgesproken plaats aanwezig is !!! 

 
AANDACHT  
Informed consent + deze checklist naar verloskwartier brengen en in bakje ‘te 

verwachten’ leggen ! 

Naam + datum op bord verloskant noteren. Bord gelabeld met ‘Mifegyne’ bevindt 

zich in de medicatieruimte aan de centrale desk . Noteer naam, indicatie, arts  en datum 

waarop patiënte mifepriston komt innemen.  

 

Administratie tijdens consult poli uitgevoerd door                                        (paraferen 
in kolom) 

Neonatoloog gecontacteerd (in overleg met staflid): indien ja: Het verantwoordelijk 

staflid contacteert altijd persoonlijk het staflid neonatologie.  

Voorziene datum en uur opname verloskwartier: vul in  

Opname in Ultragenda gepland:  plan de opname in Ultragenda  

Vooropname in CliniGent: breng de vooropname in Clinigent (OCS) in 

Lila Opnamekaart meegeven en vragen deze voor te leggen bij opname op materniteit 

 voor mifepriston en /of expulsie. Deze kaart zorgt voor duidelijkheid bij aankomst op 

 materniteit. Ze voorkomt misplaatste verwelkomingen. Leg dit ook uit aan de patiënte, 
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 dan wordt de kaart niet vergeten !! 

Brochure ‘Vlinderkind’ meegeven en vragen deze mee te brengen bij opname.  

 

2. TOEDIENING VAN MIFEPRISTON  
(in te vullen en te paraferen door arts) 

Mifepriston  indien ja: vul in waar toegediend zal worden en parafeer 

� Toediening op consultatie door (naam) op (datum en uur).  Voorschrijvende arts 

spreekt persoonlijk met patiënte af op poli en dient medicatie toe, noteert inname in 

de checklist en brengt de checklist naar verloskant (bakje ‘Te verwachten’).  

� Toediening op verloskant  

 Afgesproken met dienstdoende arts-assistent op verloskwartier wanneer 

patiënte naar verloskwartier komt voor inname.  

Genoteerd op bord VK de voorschrijvende arts noteert dit op het bord aan VK 

(naast de medicatiekast in bureau 2B1) en legt de checklist terug in het bakje ‘Te 

verwachten’.    

Toegediend door (naam) op (datum en uur): de arts die de medicatie toedient 

aan patiënte noteert dit in de checklist.  

Bijlage 1: bijsluiter Mifegyne® 

 

3. Opname op verloskwartier 

 
3.1 Opname : …./…./20… :     datum invullen 

 
Naam assistent gynaecologie, naam staflid, naam vroedvrouw: vul de namen in van 

de aanwezige assistent, verantwoordelijk staflid en vroedvrouw op moment van 

opname van de patiënte.  

Er wordt 1 vroedvrouw aangeduid per shift die verantwoordelijk is voor de 

 patiënte. 

Neem als verantwoordelijke vroedvrouw en arts eerst kennis van het dossier, liefst 

 Vóór de patiënte zich aanmeldt.  

De patiënte zal de Lila  Opnamekaart meegekregen hebben vanuit de poli, zo is 

Het duidelijk dat bij aanmelding op materniteit om een interruptie gaat.  

Kamer voorbereiden: Indien mogelijk verblijft de patiënte in AK 3.  Verwijder babybed 
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  en weegschaal.  Maak de verzorgingshoek leeg.  Plaats de rouwkoffer geopend op 

de kamer, ouders kunnen er vrijblijvend gebruik van maken.  Houd de koffer in 

goede staat : plaats hem op de plaats van de weegschaal of het babykussen om te 

voorkomen dat de boeken vuil worden. 

De koffer staat in de kast grenzend aan AK3. Er ligt ook een inhoudstabel bij, 

gelieve de inhoud te controleren en aan te vullen zo nodig.  

� Inhoud:  

� Boeken (voor volwassenen en kinderen) ter inzage, deze blijven op dienst (graag 

controleren als je de koffer terugplaats nadien) 

� Brochure ‘Vlinderkind’ (een exemplaar voor de ouders als ze dit nog niet 

hadden, reserve vroedvrouwenlokaal) 

� Blanco herinneringsboekje (reserve vroedvrouwenlokaal) 

� Quilts of love (3 kleine en 3 grote, ouders mogen er zelf een uitkiezen) (reserve 

in placentalokaal).  Gelieve de hoofdvroedvrouw te verwittigen indien 

voorraad <10 stuks ! 

� Gedichtenbundel 

� Verhalenboek: ouders kunnen verhalen van lotgenoten lezen en het boek 

vrijblijvend aanvullen met tekst, tekeningen, … 

� Doos met voorbeelden geboorte- en overlijdenskaartjes 

� Keramiek vlinders (5 stuks): verschillende stuks, verschillende kleuren in de 

koffer : ouders mogen er zelf één uitkiezen om mee te nemen naar huis als 

aandenken aan hun overleden baby) (reserve in het bureel van 

hoofdvroedvrouw, graag tijdig doorgeven als de voorraad bijna op is  Gelieve de 

hoofdvroedvrouw te verwittigen indien voorraad <10 stuks ! 

Op tafel:  

Partusset klaarleggen : gebruik een standaard partusset 

5 Ch Maagsonde klaarleggen : Leg een neonatale maagsonde (5 Ch) klaar met 

een spuit van 20ml  zodat onmiddellijk postexpulsie via de navelvene bloed kan 

worden afgenomen.  

Clinigent: Patiënte administratief opnemen: vooropname inbrengen en daarna 

3.2 Administratie tijdens de opname 
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activeren.  Patiënte altijd op MIC opnemen.  

Opnameboek invullen                       Opnamenummer toekennen 

Mosos: patiënte koppelen aan positie (indien Mosos reeds van toepassing). 

Contact neonatoloog nodig aankruisen: wordt door staflid beslist. Het 

verantwoordelijk staflid contacteert altijd persoonlijk het staflid neonatologie.  

Sociale dienst aankruisen wijze van cotnactname. 

Er wordt steeds een order ingebracht in EPD EN telefonisch verwittigen dat de patiënte 

opgenomen is. (tel: 25641 - Sociale dienst). De sociale dienst zorgt voor de 

administratieve coördinatie en bespreekt de verschillende mogelijkheden qua 

uitvaart.  

In het weekend geeft de vroedvrouw de uitleg over de verschillende 

uitvaartmogelijkheden. Voor info over de praktische zaken kan er steeds naar de 

aalmoezenier van wacht gebeld worden, ongeacht de religieuze overtuiging van 

patiënte.  

Indien patiënte in het weekend ontslagen wordt, kan de sociale dienst nadien de 

openstaande orders niet meer zien. Daarom plaatst de vroedvrouw die op het moment 

van het ontslag verantwoordelijk is voor de patiënte een nota in de 

opmerkingenagenda op receptie K1 De eerstvolgende werkdag dient de sociale 

dienst TELEFONISCH gecontacteerd te worden door de secretaresse.  

Moreel begeleider / pastoraal werker: aankruisen wat de ouders wensen. Afspraken 

telefonisch doorgeven. 

Psycholoog: aankruisen wat de ouders wensen. Als de ouders een gesprek wensen een 

order  plaatsen en telefonisch verwittigen.  

Geef in de loop van het verblijf informatie over de voorgedrukte onderwerpen en 

parafeer. 

Vervolledigen van het anamnesegesprek 

 

Begeleid de ouders naar de arbeidskamer waar zij worden opgevangen en er een 

kennismakingsgesprek volgt. Stel jezelf eerst voor en zeg wie je bent. Stel je 

empathisch op en maak voldoende tijd vrij voor het gesprek. Deze eerste kennismaking 

3.3 Te bespreken tijdens opname 
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is van groot belang. Laat de ouders zoveel mogelijk spontaan vertellen hoe alles 

gelopen is tot nu toe. Ga nadien na wat ze al weten, welke vragen en ongerustheden ze 

nog hebben. 

Het kan zijn dat het ouderpaar heel erg verdrietig is of nog ‘verdoofd‘ door de schok. 

Laat ze dan even alleen en zeg hen na hoeveel tijd je zult terugkomen. Stel open vragen 

wanneer de ouders niet weten wat gezegd.  

De eigenlijke anamnese werd gestart op de poli, ga vooraf na welke info nog ontbreekt.  

Probeer zo in de mate van het mogelijke te vermijden dat de ouders veel in herhaling 

moeten vallen. Indien nog geen checklist aanwezig is in het dossier wordt deze nu wel 

opgestart. 

Wordt bij voorkeur door de arts en vroedvrouw samen gedaan om te vermijden dat 

2x dezelfde gegevens dienen gevraagd te worden, met als doel dat het ouderpaar slechts 

1x zijn verhaal doet (Medische en verloskundige anamnese). Er is plaats op de checklist 

(opmerkingen) om bijzonderheden te vermelden. 

 

Procedure van de arbeid en expulsie   

Overloop de opname met patiënte én partner. 

Leg uit wat er gaat gebeuren en waarom, wat de patiënte bij dit alles zal voelen, wat ze 

kan verwachten. Tracht de chronologie van het hele gebeuren te bewaren. Geef toch niet 

té veel informatie ineens. Indien het ouderpaar al de informatie ineens niet aankan, kan 

je enkel opsommen wat er gaat gebeuren, en meer uitleg geven net voor en tijdens het 

stellen van een medische handeling. Ga regelmatig na of het ouderpaar alles heeft 

begrepen, of ze geen vragen meer hebben. Het spreekt voor zich dat indien de patiënte 

reeds één of meer kinderen heeft, je bepaalde onderwerpen sneller kan afhandelen dan 

wanneer patiënte nog nooit is bevallen. 

Medicatie geef info over de manier waarop de arbeid wordt geïnduceerd. Zie bijlage2: 

medisch protocol Cytotec® (misoprostol) en zie bijlage 3: bijsluiter Prostin® 

Infuus Er wordt altijd een infuus of een microclave geplaats aan het begin van de 

procedure 

De duur van de arbeid is onvoorspelbaar.  De ontsluitingsfase gebeurt meestal niet 

geleidelijk maar stagneert eerst enige tijd om dan vrij plots in progressie te gaan.  

Mogelijkheid pijnstilling/CSE : bij pijn mag altijd CSE geplaatst worden. Leg uit aan 
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de patiënte dat ze best niet wacht tot hevige pijn om dit te vragen.  Indien de anesthesist 

niet onmiddellijk beschikbaar is, kan 1 amp. Dolantine® IM (= 100 mg/2ml pethidine 

hydrochloride) toegediend worden. Sommige vrouwen ervaren weinig pijn met het 

gebruik van misoprostol – indien de patiënte dit wenst kan het ook zonder CSE.  

Intermittent sonderen indien CSE Vertel de patiënte ook dat er na het plaatsen van 

CSE intermittent gesondeerd wordt. 

De expulsie of uitdrijving kan onverwacht en plots gebeuren. Bijvoorbeeld tijdens het 

hoesten of bij braken kan de foetus uitgedreven worden. Er is vaak geen volledige 

ontsluiting nodig (tenzij bij een a terme zwangerschap). De foetus kan in toto worden 

geëxpulseerd (foetus en vliezen en placenta). De vliezen kunnen spontaan breken, voor 

de geboorte van de foetus / baby. Liefst wordt actief breken van de vliezen vermeden. 

De voorkeur wordt gegeven aan spontane expulsie.  Mogelijks moet de placenta 

manueel/dmv curettage worden verwijderd wanneer deze niet spontaan loslaat binnen 

het uur na de expulsie. Dit gebeurt in de operatiezaal door de arts onder CSE of onder 

algemene narcose (met larynxmasker).  De anesthesist is steeds aanwezig. 

Gewenste onderzoeken door arts te bespreken en aan te duiden in deel post-expulsie 

(3.5). Het ouderpaar vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit kon gebeuren, wat er juist fout 

is gegaan. Je kan hen vertellen dat een onderzoek van de baby hen mogelijk een 

antwoord kan geven. Het kennen van de oorzaak kan helpen om beter te begrijpen wat 

er gebeurd is, waardoor het ouderpaar ook makkelijker zal aanvaarden en verwerken. 

Het onderzoek is ook belangrijk voor het inschatten van het herhalingsrisico in een 

volgende zwangerschap. Vermeldt wel dat de resultaten van dit onderzoek pas na een 

tweetal maanden zullen gekend zijn en de verwijzende gynaecoloog een verslag zal 

ontvangen.  Indien nodig zal een bespreking worden gepland op de dienst Medische 

Genetica (cfr.risicoconsultatie/genetica). 

Informeer de ouders over het feit dat er vaak geen oorzaak kan gevonden worden. 

 

Verblijf  

 

Administratie:  De partner kan de inschrijving eventueel alleen doen. Identiteitskaart en 

SIS-kaart van de patiënte zijn nodig voor inschrijving. Indien de patiënte een 

gemeenschappelijke kamer wenst, kan haar een éénpersoonskamer worden toegekend 



 

 111 

om medische reden. (Meld dit en duid het ook op die manier aan in OCS: kamerwens G, 

doch éénpersoonskamer, reden: M = medisch). Het is niet de bedoeling dat elke patiënte 

met interruptie als gemeenschappelijk wordt ingebracht omdat er toch een kamer alleen 

wordt toegekend. 

Verblijf in AK samen met partner : Geef aan dat patiënte in deze kamer blijft, ook 

tijdens de expulsie. Vermeld dat je op regelmatige tijdstippen langskomt en spreek af 

(bijvoorbeeld om het uur). Geef ook aan dat patiënte ten allen tijde mag bellen. Ook de 

partner krijgt een bed in dezelfde kamer. Geef aan dat de partner niet permanent in de 

kamer moet blijven (faciliteiten van cafetaria, even wandelen in de tuin,...). 

De patiënte kan in deze kamer blijven tot ze wordt ontslagen, tenzij de bezetting aan 

verloskwartier te hoog is, dan krijgt de patiënte postpartum een bed toegewezen op 

2K1/K2)  

Voeding: Voor de voeding van de patiënte gelden dezelfde richtlijnen als voor patiënte 

in arbeid: indien geen pijn/ontsluiting mag patiënte lichte voeding nuttigen, indien 

actieve contracties / ontsluiting / CSE mag patiënte heldere vloeistoffen (sportdranken) 

drinken.  De aanwezige partner kan alle maaltijden nuttigen tot patiënte zelf weer kan / 

mag eten.  De kans dat deze patiënten een algemene narcose moeten ondergaan, is 

groter dan bij een gewone arbeid, hou daar rekening mee ! 

 

Psychologische begeleiding 

Rouwproces. In de eerste plaats is het de vroedvrouw die het ouderpaar psychologisch 

begeleidt. Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende 

gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Ook met het ongeboren kind hebben de 

ouders een betekenisvolle relatie opgebouwd, waardoor ook hier, bij het overlijden van 

de baby heel wat reacties worden uitgelokt, benoemd onder de term « rouw ». Elk 

ervaart en uit rouw op een eigen persoonlijke manier. Je kan de ouders steun bieden  :  

� door een luisterend oor te bieden (voor hun wensen en behoeften) en ruimte te 

bieden voor hun verhaal 

� door aanwezig te zijn  

� door warmte, veiligheid te bieden en betrokkenheid te tonen 

� door na te gaan of alles verloopt zoals werd aangebracht 
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� door uit te leggen dat er heel wat gevoelens en reacties bij rouw horen en dat dit 

normaal is, dat ze geen schrik moeten hebben van de soms hevige reacties die ze 

vertonen. Maak duidelijk dat zij altijd terecht kunnen bij één van de 

vroedvrouwen/artsen/psychologen om erover te praten. 

 

Wensen baby te zien: duid aan.  

Vertel de ouders dat ze hun baby direct na de geboorte bij zich kunnen houden of 

kunnen zien als ze dit willen. Vaak hebben ouders schrik om een hun baby te zien, geef 

info, stel gerust. 

Voor sommige ouders kan het zien van de zichtbare malformaties hen beter doen 

begrijpen waarom hun kindje niet kon leven.  

De baby kunnen vasthouden en strelen kan de leegte een beetje vullen. Sommige ouders 

bouwen op die manier herinneringen op die de verwerking ten goede kunnen komen.   

 

Dring niet aan: indien ze hun kindje niet willen zien, respecteer dat. Vertel hen dat ze 

naar hun baby kunnen vragen indien ze zich alsnog zouden bedenken. Vertel ook dat er 

foto’s, voet- en handafdrukjes en andere herinneringen worden bewaard. Indien ze ook 

deze herinneringen niet wensen, worden ze in het dossier bewaard. Toon respect voor 

hun beslissing en dring niet aan. 

 

Naamgeving kan reeds in arbeid bevraagd worden. Voor sommige ouders is het 

belangrijk hun kind een naam te geven. 

Wettelijk moeten alle levendgeboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsduur, 

aangegeven worden en een naam krijgen.  

Wettelijk moeten ook alle doodgeboren kinderen > 180 d (25 5/7w) een naam krijgen 

omdat ze moeten worden aangegeven bij het gemeentebestuur. Bij doodgeboorte krijgt 

het kind wettelijk enkel een voornaam. De namen van de ouders, gehuwd of niet, 

worden vermeld op de overlijdensakte. 

Doodgeboren baby’s van < 180 d worden niet aangegeven en kunnen wettelijk geen 

naam krijgen. Natuurlijk mogen de ouders zelf hun kind wel een naam geven, maar niet 

alle ouders hebben daar nood aan. 
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Aangifte  Info zie 3.7 administratie omtrent geboorteaangifte en overlijdensakte en zie 

checklist blz 11 

Begraven en cremeren Info zie 3.7 luik administratie omtrent geboorteaangifte en 

overlijdensakte 

Opmerkingen: vrije tekstruimte om bijzonderheden, aandachtspunten te noteren 

 

 
Ook al dient de bevalling zich vaak erg onverwacht aan het is zeer belangrijk dat de 

bevalling zelf in een erg serene, veilige sfeer kan gebeuren. Ouders die een rustige sfeer 

ervaarden bij de bevalling kijken met minder negatieve gevoelens terug op de bevalling 

dan ouders waarbij de bevalling druk, ‘chaotisch’ verliep.  

 

Levend geboren  

Indien de baby levend geboren wordt, ga je na of de mama (en/of partner) de baby bij 

zich wenst te nemen. Leg de baby huid op huid of in een doek gewikkeld als de mama 

zich daar beter bij voelt. Dit zijn waardevolle en onvervangbare momenten in het 

afscheid nemen. Probeer als hulpverlener een serene sfeer te scheppen. Laat hen hun 

baby vasthouden en knuffelen zoals bij de geboorte van elke (levendgeboren) baby. 

Bied hen de mogelijkheid om intieme momenten door te brengen samen met hun kind. 

Vraag hen of zij even alleen willen zijn met hun baby, zeg hen dat ze je kunnen 

verwittigen wanneer de baby mag worden weggehaald. Wanneer het de wens was van 

de ouders  (tot voor de expulsie) de baby niet te zien, dan wordt de vraag zeker herhaald 

na de expulsie. Indien nu ook het antwoord negatief is, kruis aan. Respecteer hun 

beslissing, dring niet aan.. Als ze hun baby niet wensen te zien, dan wordt de baby 

naar de warme tussenruimte gebracht en in een babybed gelegd, om daar op een 

respectvolle manier te sterven, liefst in bijzijn van de vroedvrouw. De neonatoloog 

wordt nooit door de vroedvrouw verwittigd : indien nodig wordt de neonatoloog 

gecontacteerd door het superviserend staflid.  

 

 

 

3.4 Expulsie en post-expulsie op verloskwartier            Datum/uur partus : invullen 
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Doodgeboren baby 

Indien de baby dood geboren wordt, kan de baby op dezelfde manier aan de ouders 

gegeven worden. Als de ouders dit niet wensen, neem je de in een doek gewikkelde 

baby even mee in afzondering (bloedstalen afnemen-groene tube). Vertel de ouders over 

het uitzicht van de baby en beschrijf de eventuele malformaties op een realistisch-

positieve manier. Benadruk wat er mooi en gaaf aan is.  

Als de ouders er klaar voor zijn wordt de baby stapsgewijs en naar wens getoond. Toon 

eerst de gave delen b.v. de handjes, het gezichtje. Geef uitleg rond de kleur (als die wat 

blauw of donkerrood is) en rond de maceratie. Wacht altijd met ingrijpende 

onderzoeken tot de ouders aangeven het kindje niet meer te willen zien.  

Als het de wens was van de ouders de baby niet te zien dan wordt de vraag zeker 

herhaald na de expulsie. Indien het antwoord nu ook negatief is duid je dit aan en 

respecteer je de wens van de ouders.  

Ouders hebben baby gezien/vast gehouden : aankruisen en paraferen 

Zoniet zeker noteren welke afspraken werden gemaakt met de ouders 

Rhesusfactor duid aan Rhogam® IM indien bloedgroep Rhesus negatief. Parafeer 

indien toegediend. 

Lactatieremmer vanaf 20 weken zwangerschapsduur : Dostinex® (= cabergoline 2x 

0,5 mg). 2 co. éénmalig, binnen de 24 uur na expulsie, bij de eerstvolgende maaltijd 

laten innemen. Indien toegediend datum en uur noteren, paraferen. 

Twee witte kaartjes voor mortuarium worden steeds geschreven en liggen bij de 

baby. De baby blijft gedurende het verblijf van de ouders in de koelkast van 

verloskwartier, zodat ze hem te allen tijde kunnen zien als ze dit wensen.  De baby 

wordt in de plastic zijde (preventie uitdroging!) van een gewatteerde onderlegger 

gewikkeld. Daarrond komt de quilt of love. Daarop de 2 witte kaartjes. 

 

 

Kruis aan en parafeer: 

Alle aanvragen gebeuren in de computer, behalve de aanvraag voor medische genetica.  

Hiervoor wordt het formulier ‘Aanvraag voor genetisch en anatomopathologisch 

onderzoek’ gebruikt. 

3.5 Onderzoeken (2 identificatiekaartjes steeds mee!) 
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Er wordt ALTIJD een ‘partusverslag’ genoteerd in Mosos, onafhankelijk van de 

zwangerschapsduur. Noteer ALTIJD gewicht, lengte en schedelomtrek van foetus en 

placentagewicht, en beschrijf kort eventuele uitwendige malformaties. 

 
1. Genetisch onderzoek 

Afname van bloed en biopten voor cytogenetisch onderzoek indien relevant (bij twijfel : 

bespreek met dienst genetica) – Noteer op het aanvraagformulier genetica welke biopten 

je genomen hebt (punt 5).  

 

Onmiddellijk post-expulsie bloedafname  

Door middel van een neonatale maagsonde 5 Ch, op te schuiven via navelvene. in groen 

heparine buisje (buisje met groene stop zonder gel). 

 

Biopten 

Tijdstip  van nemen biopten: 

Indien foetus reeds gemacereerd is -> Zo snel mogelijk (binnen de 4 uur). 

Indien foetus nog niet gemacereerd is -> Beschermen tegen uitdrogen (dus NIET 

in doeken wikkelen maar in een omgekeerde onderlegger, op de plastic laag) 

Wie: de arts-assistent die de expulsie heeft begeleid (naam invullen op checklist) 

De ouders eerst de kans geven hun baby te zien. De biopten mogen dan ook nog de dag 

nadien genomen worden. 

 

� Huid + spier + rib (tesamen nemen ter hoogte van axillaire lijn zodat dit weinig 

zichtbaar is) : in roze medium (bevindt zich in koelkast in tussenruimte). Denk eraan 

om steriel te werken (huid eerst ontsmetten – niet met Isobetadine -, steriele 

wegwerpbistouri, steriel pincet, steriele handschoenen). Gelieve de wonde terug te 

hechten. 

� Stukje placenta (bij voorkeur ter hoogte van de navelstrenginsertie) : in ander potje 

met roze medium. Vooral bij IUGR is dit van belang (placentair mozaïcisme voor 

trisomie). 

� Stukje navelstreng : in potje met roze medium 

� Bon genetica invullen 
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� Stalen bewaren in koelkast bij foetus/baby. Bewaar alle biopten, met adremasticker 

van patiënte, in koelkast.  De arts Medische Genetica die de foetus komt inspecteren 

neemt deze mee, samen met de aanvraagbon.  

NB: indien voorraad roze medium op is : verwittig secretariaat Genetica (23603). 

Steriele zoutoplossing (fysiologisch) is als noodoplossing ook goed (nooit formol!). 

 

2. Genetica verwittigen 

 
Zo snel mogelijk telefonisch contact met de arts Medische Genetica voor inspectie van 

de foetus.  De arts Medische Genetica wordt gecontacteerd voor ELKE interruptie.  Op 

die manier wordt de foetus geregistreerd voor bespreking op de foetale-neonatale 

pathologiestafvergadering. De geneticus neemt zijn formulier mee, evenals de 

afgenomen stalen (zie hieronder). 

� dr. S. Janssens 26348  

� dr. B. Delle Chiaie 25648 

� Secretariaat 23602 (indien beide artsen niet bereikbaar) 

 
3. Babygram 

Indien babygram RX gewenst : 

� Aangevragen dmv order in EPD  door (naam invullen) 

� Gebeld naar RX : bel radiologie (22925) dwarsgebouw links (gang poli’s 

gelijkvloers) om afspraak te maken (kan meestal onmiddellijk).  

� Van en naar RX gebracht door (naam invullen) om  Ouders steeds verwittigen dat 

de baby weg is voor onderzoek! Artsen, assistenten, stagiairs, vroedvrouwen, 

logistieke medewerkers of secretaressen mogen instaan voor het vervoer naar 

RX.  Ze blijven steeds bij de baby gedurende het onderzoek.  Wie met de foetus 

naar RX gaat, brengt de foetus ook terug mee naar de afdeling.   

 
4. Anatomopathologisch onderzoek 

4.1 Placenta 

� Placenta op formol voor anatomopathologisch onderzoek  

� Order in EPD inbrengen 
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� Tweelingplacenta’s droog naar tweelingstudie (en dus NIET  op formol) met 

ingevuld geel inlichtingenformulier. Hierop vermelden of de placenta daarna 

naar APD moet. ! 

4.2 Foetus 
� Order plaatsen in EPD.  

� Hierbij komt een informed consent uit de printer dat moet worden getekend door 

de moeder.    

� Vraag na of hersenautopsie gewenst is of niet 

� Maak een afspraak voor de autopsie (zo snel mogelijk !) tel : 23676. Foetus 

wordt tot de dag van autopsie bewaard in frigo (niet in doeken wikkelen maar in 

gewatteerde onderlegger, plastic zijde). Daarrond de Quilt of love. Bijwonen van 

autopsie door stagiair is mogelijk. Baby beschikbaar voor APD vanaf : vul in 

� Het APD onderzoek gebeurt pas nadat alle onderzoeken zijn afgerond, alle 

stalen zijn afgenomen en als de ouders het kind niet meer wensen te zien. Breng 

ouders op de hoogte , laat hen ook weten dat de baby nadien naar het 

mortuarium wordt gebracht. 

� Het vervoer naar APD gebeurt door de mortuariumbediende (22700)  tussen 8u 

en 17u.  Bij afhaling van de foetus wordt de naam van de mortuariumbediende 

genoteerd in de checklist met datum en uur van afhaling.  

� Na het APD mag de baby altijd rechtstreeks naar het mortuarium. De dienst 

APD contacteert hiervoor de  mortuariumbediende. 

� Als het APD onderzoek toch plaatsvindt voor het ontslag van de ouders moet dit 

steeds overlegd worden met de ouders. Geef hen tijd om afscheid te nemen van 

hun baby. De ouders kunnen indien gewenst na de autopsie de baby nog groeten 

als dit vooraf wordt meegedeeld aan APD (te vermelden op wit kaartje voor 

mortuarium).  De vroedvrouw regelt dan het bezoek aan het mortuarium (tel 

22700).   

 
5. Kweken placenta 

Afname van kweken (kweekstokjes op medium) van de placenta indien vermoeden van 

chorio-amnionitis en opsturen naar bacteriologie via binnenpost met 

aanvraagformulier. 



 

 118 

 

6. Andere specifieke onderzoeken 

Aard en wijze staalafname noteren, ook aan wie het moet bezorgd worden. 

 

7. Indien geen autopsie gewenst:  

In dit geval wordt de foetus na ontslag van patiënte door de mortuariumbediende 

(d.22700) naar het  mortuarium gebracht na telefonisch contact tussen 8 en 17u, ook 

tijdens het weekend. Bij afhaling van de foetus wordt de naam van de 

mortuariumbediende genoteerd in de checklist met datum en uur van afhaling. 

 

3.6 Aandenken aan kindje 

 

Kruis aan, vul in en parafeer als de taken zijn uitgevoerd 

Foto’s genomen met toestel ouders. We raden de ouders aan zelf foto’s te nemen met 

hun eigen toestel.  

Foto’s met diensteigen toestel. Foto’s worden altijd digitaal gemaakt door de arts, ook 

al wensen de ouders geen foto’s. Breng de ouders hiervan op de hoogte en deel mee 

dat ze de foto’s te allen tijde kunnen opvragen. 

Maak steeds enkele foto’s voor de ouders met het digitale fototoestel (voorkeur witte 

achtergrond) Fotografeer de baby in een natuurlijke houding (bv in de handen van 

een medewerker) neem close ups van het hoofdje, ev handje,… Enkele foto’s waarbij 

de baby in een dekentje (of de quilt of love) is gewikkeld, enkele foto’s waarbij het 

hele lichaam is te zien. 

Neem nadien de foto’s voor het medisch dossier. Leg de baby op een groene doek, 

kleef een adremasticker van de mama met datum op het doek. Neem zowel 

overzichtsfoto’s als foto’s van medisch belangrijke details. 

 

� 2 afdrukken door : 2 van die foto’s worden afgedrukt door de assistent voor de 

ouders.  Indien de ouders geen foto’s wensen : geen afdrukken maken.  

� Overige foto’s  volgens wens ouders meegeven (stick/mail) aankruisen en 

paraferen indien gebeurd 
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Foto’s downloaden in POEMA (onderzoeksdatum=expulsiedatum, dienst =MIC) 

 
De assistent die de expulsie heeft begeleid maakt de foto’s zo snel mogelijk.  Vóór de 

assistent naar huis gaat dienen de foto’s te worden opgeslagen in het EPD van de 

moeder.  

Werkwijze : open het EPD in de juiste episode – klik op knopje ‘media’ 

 

 
 

POEMA (Patient geOriEnteerde Multimedia Applicatie) opent – klik op ‘nieuw’.  

Een venster voor toevoegen van bestanden opent.  Klik op ‘selecteer bestanden’ en voeg 
de foto’s toe. Vul ALTIJD in :  

� dienst (MIC) 

� omschrijving: korte beschrijving van aandoening 

� onderzoeksdatum: datum expulsie 
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Herinneringsboekje maken met:  

� Gedicht 

� De foto’s 

� Geboortedatum en –uur 

� Hand- en voetafdruk : De vroedvrouw maakt indien mogelijk hand- en / of 

voetafdrukjes van de foetus. (Blaadjes en inktdoos in bovenste kast rechts, in 

placentalokaal). Probeer deze afdrukjes zo net en zo snel mogelijk te maken en 

verwijder steeds de inkt van handjes en voetjes met ontsmettingsalcohol. 

� Gewicht en lengte van de baby 

� Armbandje 

� Plukje haar: in een plastic zakje kan er eventueel een haarlok of een beetje 

afgeschoren haar gestopt worden.  

� Naam 

 

Het boekje is een persoonlijk afscheidsbundeltje waarin bovenstaande zaken kunnen 

zitten. Ouders hechten vaak veel belang aan dit aandenken aan hun baby, probeer het 

boekje samen te stellen met  de nodige zorg. 

Er is een voorbeeldboekje voorradig in de kast aan VK . 

Het herinneringsboekje kan onmiddellijk aan de ouders afgegeven worden. Indien de 

ouders het boekje niet wensen, wordt het in gesloten omslag bewaard met aan 

buitenzijde een adremasticker met adres. Kleef de omslag vast aan de checklist. 

 

Boekje afgegeven ja/nee  door 

Foetus in Quilt of love gewikkeld: in de rouwkoffer zitten quiltjes, laat ouders een 

quilt of love uitkiezen, de baby wordt hierin gewikkeld tijdens het verblijf. Bij het 

ontslag krijgen de ouders de keuze: deze kan mee in het kistje of kan mee met de 

ouders naar huis. 

Wensen de ouders geen quilt dan nemen we er zelf een (kast placentalokaal) om de 

baby in te wikkelen zolang de baby op verloskwartier is (op die manier is het voor 

iedereen direct duidelijk dat het om een overleden baby gaat) 

Persoonlijke / religieuze wensen omtrent afscheid noteren : Bespreek de mogelijke 

afscheidsrituelen. Belangrijk is hier niet aan te dringen maar voor te stellen als aanbod:  
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herinneringsboekje, moreel consulent , religieus ritueel (zegenen, eredienst), in kistje 

leggen, begraven / cremeren, geboorte-/overlijdensbericht (voorbeeldjes in de 

rouwkoffer), enz... Laat de partners de tijd om alles eens te bekijken en te bespreken 

onder elkaar. 

 

 

 

Vul de correcte mogelijkheid in, alle items moeten uitgevoerd en geparafeerd worden. 

Er wordt in ALLE gevallen een partusblad ingevuld !! 

 

3.7 Administratie omtrent geboorte aangifte en overlijdensakte 

(zie ook checklist overzicht blz 11) 
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Administratie bij interruptie, 

partus immaturus  

 Model I  Model IIID  Begraven  EPD/Clinigent  Partu snummer 

1. Levend Geboren  

 Ja 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 

begrafenisondernemer. 

Ouders of sociale dienst 

nemen contact op. 

Mosos : dossier vervolledigen (arts)   

Clinigent : eerst inbrengen als 

pasgeborene, nadien overlijden 

inbrengen via ontslag pasgeborene 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

2. Doodgeboren  ≥ 180 dagen (25+5/7w)  

 Neen 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 

begrafenisondernemer. 

Ouders of sociale dienst 

nemen contact op. 

Mosos : dossier vervolledigen  

Clinigent : eerst inbrengen als 

doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 

overleden in ziekenhuis” 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

3. Doodgeboren < 180 dagen  

3a. Doodgeboren  

≥  500g of ≥ 22 wkn of ≥  25cm  
Neen 

Ja , aan checklist 

hechten 

Mosos : dossier vervolledigen 

Clinigent : eerst inbrengen als 

doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 

overleden in ziekenhuis” 

Ja 

In Mosos én in 

opnameboek 

3b. Doodgeboren  

< 500g én <22 wkn én < 25cm  
Neen Neen  

Begrafenisondernemer NIET 

verplicht, mag wel. 

Keuze uit:  

* Foetusweide 

* Crematie (te betalen, as 

beschikbaar, attest opmaken) 

* Crematie door UZ (geen as 

beschikbaar) 

* Mee naar huis. 

Neen   
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Eens de interruptie achter de rug, blijft de patiënte 24 uur opgenomen ter observatie 

(controle bloedverlies en PBO-controle, controle temperatuur, controle mictie, de 

gelegenheid om afscheid te nemen van de baby en de begrafenis te regelen,…). Opgelet 

wanneer de mensen vragen « Wanneer moeten wij naar huis ? ». Dit impliceert niet dat 

mensen onmiddellijk naar huis willen. Voorstel om toch 1 nacht te overnachten (met 

partner uiteraard).  Er worden GEEN afspraken ivm ontslag gemaakt zonder overleg 

met het verantwoordelijk staflid ! 

 

Gesprek met ouders omtrent gebeurtenis 

 

Rouwbrochure overlopen De ouders kregen op poli een brochure ’Vlinderkind’. 

(reserve exemplaren beschikbaar aan VK en in rouwkoffer) Vraag na of ze deze hebben 

ingekeken en geef mee welke informatie ze erin terugvinden. 

Nut en contactgegevens zelfhulpgroep meedelen ouders attent maken dat er 

zelfhulpgroepen bestaan, indien ze dat nodig achten. De adressen en lectuur vinden ze 

achteraan de rouwbrochure. 

Informatie omtrent mogelijkheid contactname psycholoog na opname geven.  

Ouders voorbereiden op een mogelijk verschil in tempo van rouw tussen hen beiden. 

Mannen reageren mogelijk anders dan vrouwen. Dit wil echter niet zeggen dat mannen 

minder rouwen. Mannen tonen hun gevoelens minder vaak, wat met opvoeding en 

cultuur te maken heeft. (Mannen moeten sterk zijn, d.i. hun emoties zoals verdriet niet 

tonen, vrouwen mogen hun emoties tonen). Zo zullen mannen zich eerder op hun werk 

storten om hun verdriet te verwerken, terwijl vrouwen er eerder over praten, hun 

verdriet willen delen. Maak duidelijk dat beide manieren goed zijn maar dat het niet 

steeds eenvoudig is elkaar als partner te vinden in zo’n rouwproces, dat het begrip 

vraagt van beiden. 

Voorbereiding op reacties van de andere kinderen. Er zitten boekjes voor kinderen 

in de rouwkoffer, deze kunnen tijdens het verblijf gebruikt worden. Niet alle ouders 

willen hun andere kinderen informeren over wat is gebeurd, kinderne voelen echter 

erg goed aan dat er iets fout is. Meestal doen ouders er goed aan de kinderen te 

3.8 Verblijf op materniteit 
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informeren. Kinderen (al ngl de leeftijd) hebben niet steeds een correct zicht op het 

begrip ‘dood’. Het is belangrijk hen dit zo concreet mogelijk uit te leggen. Let op met 

uitspraken zoals : de baby slaapt … (sommige kinderen krijgen zo schrik om zelf te 

gaan slapen.) Kinderen denken soms dat ze zelf schuld hebben (ze spreken dit niet uit) 

Het is dan ook belangrijk kinderen duidelijk te maken dat hen, noch hun ouders schuld 

treft (te wild gespeeld, etc….)   

Voorbereiding op reacties van de omgeving : vaak weten mensen niet wat ze moeten 

zeggen, of zeggen ze kwetsende dingen (je bent nog jong, je hebt al een gezond 

kind,…) Bereid ouders daar op voor. Moedig de ouders aan om te praten over hun 

kind als ze daar nood aan hebben. Mensen durven er meestal niet zelf over beginnen, 

vooral niet als het al enkele weken is geleden. Het is dat rouwverwerking 

‘makkelijker’ gaat als rouwenden steun ervaren vanuit hun omgeving. 

Verwittig voor moeilijke momenten/ verjaardagen, reclame baby-artikelen en 
speelgoed,… 
 

Gesproken over Kind en Gezin. De mensen van Kind en Gezin kijken in het 

opnameboek. Vanaf 22 zwangerschapsweken maken zij een dossier aan en gaan zij 

zelf bij de patiënte langs. Bij minder dan 22 weken vragen ze aan sociale dienst of 

ouders een afspraak bij Kind en Gezin wensen. De verantwoordelijke van Kind en 

Gezin wordt dan verwittigd. 

Kraamgeld besproken indien van toepassing 

Moederschapsverlof  besproken indien van toepassing :  

� Zwangerschapsduur ≥ 180 dagen : de patiënte behoudt het recht op 

moederschapsverlof. Ook de partner heeft recht op vaderschapsverlof. 

� Zwangerschapsduur < 180 dagen : de patiënte heeft geen recht op kraamgeld noch 

moederschapsverlof.  Belangrijk is dat voldoende werkonbekwaamheid wordt 

voorgeschreven. 

Afspraak eigen gynaecoloog : de patiënte komt na 6 weken op postnatale controle bij 

de eigen gynaecoloog. Binnen het UZ wordt de afspraak gemaakt door de secretaresse 

materniteit. Komt patiënte uit de periferie, dan wordt ze verzocht om zelf een afspraak 

te maken bij haar gynaecoloog. Paraferen indien info en ev afspraak gegeven is. 
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Nazorg: 

Moederboekje meegegeven : zo mogelijk invullen. Paraferen indien gegeven 

Contactname met patiënte op : in te vullen door persoon die vier weken later patiënte 

heeft gecontacteerd. Dit gebeurt door vroedvrouw Ilse Van Leeuwen of in tweede 

instantie door sociaal verpleegkundige Anneleen Van Malderen.     

Mededeling onderzoeksresultaten : in principe gebeurt dit door de eigen gynaecoloog  

die een verslag krijgt. Indien de patiënte hierop staat kan een afspraak bij een UZ-staflid 

gemaakt worden (voldoende tijd voor stafbespreking voorzien).  

� Door eigen gynaecoloog (extern) 

� Afspraak op poli UZG op (datum) bij Dr (naam) 

 

Huisarts verwittigd? 

Ontslagbrief gemaakt? Te versturen naar zowel huisarts als verwijzende gynaecoloog; 

De brief dient binnen de week verstuurd te worden na voorlegging ter verbetering 

Eigen gynaecoloog verwittigt ? Dient opgebeld te worden door superviserend staflid. 

Informatie ivm anticonceptie gegeven: de arts-assistent geeft hieromtrent informatie. 

Paraferen indien info en ev voorschrift gegeven is. 

AFGEWERKTE CHECKLIST BEWAREN IN MAP INTERRUPTIES IN  
BUREEL HOOFDVROEDVROUW NA CONTROLE OP OVERDRACHT 

 

4. Gesprek na ontslag 

 
 
De ouders worden 4-6 weken na het ontslag telefonisch gecontacteerd door Ilse Van 

Leeuwen, vroedvrouw (bij afwezigheid Anneleen Van Malderen, sociaal 

verpleegkundige) . Er wordt telefonisch gepeild naar de ervaringen tijdens en vóór de 

opname en deze bevindingen worden genoteerd (zie hieronder). Bij de eigen patiënten 

kan een persoonlijk nagesprek worden aangeboden na overleg met het staflid, met de 

doorverwezen patiënten wordt in principe GEEN persoonlijke nagesprek aangeboden.  

3.9 Ontslag naar huis 
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Het nagesprek gaat door in de lokalen van de sociale dienst op 0K2 (Neutraal terrein 

voor de patiënten: Ze kregen daar geen slecht nieuws, zijn daar niet bevallen, …). 

Doel van het nagesprek: 

Door mogelijkheid te bieden tot nagesprek toont het ziekenhuis zich betrokken met de 

ouders. De gebeurtenis is op die manier geen afgesloten hoofdstuk. 

We willen de ouders de kans geven hun ervaring te ventileren. De opname kan 

overlopen worden. We gaan na hoe de ouders terugkijken op de opname en polsen hoe 

ze zich nu, enkele weken later, voelen.  

De opname werd reeds telefonisch geëvalueerd. Tijdens het gesprek wordt daarop 

teruggekomen. Op die manier krijgen we de kans om het beleid indien nodig bij te 

sturen. 

Tot slot kan op dat moment nogmaals doorverwezen worden naar de psycholoog als 

blijkt dat verdere opvolging aangewezen is. 

Onderzoek (Korenromp, 2006) wijst uit dat routinematig doorverwijzen weinig zinvol 

is. De meerderheid van de mensen heeft een sterk herstellend vermogen. Doorverwijzen 

zou daar afbreuk aan doen. Advies tot doorverwijzing wordt wel aangeraden in 

volgende 2 situaties: 

1) wanneer ouders erg veel twijfels hadden bij het maken van de keuze om de 

                  zwangerschap te continueren of te laten afbreken; 

2)    wanneer de eerste periode na de afbreking erg problematisch blijkt te zijn. 

Het gesprek is NIET bedoeld om medische informatie (bv. resultaten en 
herhalingskansen) mee te delen.  
 
Verloop van het nagesprek: 

De ouders worden zoveel mogelijk zelf aan het woord te gelaten en wij beperken onze 

vragen tot een minimum. De houding van de zorgverlener is containend. (dwz dat de 

zorgverlener openstaat voor het verhaal, luistert erkennend zonder te oordelen. Hij/zij 

probeert een veilige omgeving te scheppen waarin plaats is voor het verdriet en de 

emoties, zonder dat hij/zijzelf overspoeld wordt). 

 

Tijdens het gesprek is er oog voor volgende items van het rouw*proces: 

� Herstel versus – verliesgericht rouwen 

- Verliesgericht: uit zich in boosheid, schuld, verdriet , angst,  
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� Herstelgericht: leven vorm geven,  verlies integreren in je leven.  

� Beide bewegingen wisselen zich af = dual-procesmodel). 

� Is er steun uit de omgeving? 

� Coping: vaardigheid om met het verlies om te gaan. 

� Loslaten en verbinden. Enerzijds laten ze het kind los, maar er zal altijd een 

blijvende verbinding met het kind  opgebouwd worden, beide bewegingen zijn 

normaal én nodig in het rouwproces). 

� Ontkenning-erkenning (wisselwerking tussen beiden is normaal: ontkenning is bv 

bepaalde plaatsen vermijden. 

� Relatie man vrouw. 

 
Als afsluiting van het gesprek wordt nogmaals gepeild naar de ervaring op poli en 

tijdens de opname 

� Wat werd negatief ervaren, wat zien de ouders graag anders gebeuren bij lotgenoten. 

� Wat vonden de ouders positief en vinden ze belangrijk om in de toekomst verder te 

zetten. 

De positieve en negatieve punten worden samen met een kort verslag genoteerd in de 
checklist. 

 
* Rouw = het antwoord dat gegeven wordt op het verlies van een betekenisvolle relatie. 

Na het nagesprek de checklist terug bewaren in bureel hoofdvroedvrouw tot na 

foetale staf. (alfabetisch gerangschikt in map). Nadien inscannen. 

Pagina 11: Administratie bij interruptie, partus im maturus 

Overzichtstabel 

 

Lijst telefoonnummers 
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BIJLAGE 1 : Bijsluiter Mifegyne 

MIFEGYNE, Mifepristone, Mifegyne 200 mg tabletten 

 

1. Wat is Mifegyne en waarvoor wordt het gebruikt? 

Mifegyne is een antihormoon dat de werking blokkeert van progesteron, een hormoon 
dat nodig is om de zwangerschap verder te zetten. Mifegyne kan daardoor de afbreking 
van de zwangerschap veroorzaken. Het kan ook worden gebruikt om de opening van de 
baarmoeder (baarmoederhals) zacht te maken en te openen. 

Mifygyne is aanbevolen voor de volgende indicaties : 

1) De medicamenteuze afbreking van een zwangerschap : 

- niet later dan 63 dagen na de eerste dag van uw laatste maandstonden, 

- in combinatie met een andere behandeling, die prostaglandine heet (een stof die 
de samentrekking van de baarmoeder versterkt), die u 36 tot 48 uur na de inname 
van Mifegyne gebruikt. 

2) De verzachting en dilatatie van de baarmoederhals als voorbereiding op een 
chirurgische zwangerschapsafbreking tijdens het eerste trimester. 

3) Als voorbereidende behandeling op de toediening van prostaglandinen voor de 
zwangerschapsafbreking om medische redenen na meer dan 3 maanden zwangerschap. 

4) Om weeën op te wekken in gevallen waarin de foetus in de baarmoeder 
overleden is en men geen andere medicamenteuze behandelingen (prostaglandinen of 
oxytoncine) kan gebruiken. 

 

2. Wat u moet doen voor u Mifegyne gebruikt. 

Gebruik geen Mifegyne : 

In alle gevallen, 

- als u allergisch bent voor de actieve stof mifepriston of voor een van de andere 
ingediënten van Mifegyne 

- als u aan adrenaline insufficiëntie lijdt, 

- als u aan ernstig astma lijdt, die niet adequaat behandelbaar is met 
medicamenten, 

- als u aan erfelijke porphoria lijdt. 

En ook,  

Bij zwangerschapsafbreking tot 63 dagen amenorroe : 

- als uw zwangerschap niet bevestigd is door een biologische test of een ultrasone 
scan, 

- als de eerste dag van uw laatste menstruatie meer dan 63 dagen geleden is, 

- als uw dokter een ectopische zwangerschap vermoedt  
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- aangezien samen met Mifegyne een prostaglandine voorgeschreven moet 
worden, mag u deze behandeling niet volgen als u allergisch bent voor prostaglandinen. 

Om de baarmoederhals zacht te maken en te openen als voorbereiding op 
chirurgische zwangerschapsafbreking: 

- als uw zwangerschap niet bevestigd is door een biologische test of een ultrasone 
scan, 

- als uw dokter een ectopische zwangerschap vermoedt 

- als de eerste dag van uw laatste menstruatie meer dan 84 dagen geleden is, 

Bij zwangerschapsafbreking na 3 maanden zwangerschap : 

Indien prostaglandines gebruikt dienen te worden om de werking van Mifegyne te 
voltooien, dient u ook de productinformatie van dat medicijn te lezen, als de 
voorschrijving van prostaglandine in combinatie met Mifegyne noodzakelijk is, dient u 
deze behandeling niet te ondergaan als u allergisch bent voor prostaglandines. 

Om weeën op te wekken als de foetus in de baarmoeder overleden is: 

- als men prostaglandinen moet gebruiken om de werking van Mifegyne te voltooien, 
zijn de contra-indicaties dezelfde als die van de gebruikte prostaglandine. 

 

WEES UITERST VOORZICHTIG MET MIFEGYNE 

In sommige andere omstandigheden kan de behandeling eveneens niet voor u 
geschikt zijn. Raadpleeg uw arts daarom als : 

- u hartklachten hebt 

- u risicofactoren hebt voor hartziekten, zoals hoge bloeddruk of hoge 
cholesterolspiegel 

- als u aan ernstig astma lijdt, 

- als u aan een ziekte lijdt die de stolling van uw bloed beïnvloedt 

- als u aan een  lever- of nierziekte lijdt, 

- als u aan bloedarmoede lijdt of op andere manieren ondervoed bent. 

De dokter zal dan met u kunnen bespreken of u in aanmerking komt voor de 
behandeling. U kunt langdurige en/of zware vaginale bloedingen ondervinden 
(gemiddeld 12 dagen of meer na inname van Mifegyne). De aanwezigheid van deze 
bloedingen houden geen verband met het slagen van de methode. 

Andere geneesmiddelen gebruiken 

Medicijnen met de volgende actieve stoffen kunnen de werking van Mifegyne verstoren 
: 

- cortisonesteroïden (gebruikt bij behandeling van astma of andere ontstekingen) 

- ketoconazol, itraconazol (gebruikt bij schimmelbestrijdende behandeling) 

- erythromycine, rifampicine (antibiotica) 
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- Sint Janskruid (natuurlijk geneesmiddel bij de behandeling van een lichte 
depressie) 

- Feytoïne, fenobarbital, carbamazepine (gebruikt bij de behandeling van 
epilepsie). 

 

Het gebruik van Mifegyne met eten en drinken 

Indien u behandeld wordt met Mifegyne, dient u geen pompelmoessap te drinken. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Aangezien Mifegyne in de moedermelk kan overgaan en door uw baby opgenomen kan 
worden, moet u de borstvoeding stopzetten van zodra u de behandeling volgt. 

Er is weinig informatie beschikbaar over de risico’s voor het ongeboren kind. Als de 
zwangerschap verder gaat en u besluit de baby te houden, moet u dat met uw dokter 
bespreken.  

 

3. Hoe u Mifegyne gebruikt. 

1) Medicamenteuze afbreking van een ontwikkeldende intra-uteriene 
zwangerschap 

Mifegyne wordt in een enkele dosis van 3 tabletten met elk 200 mg mifepriston 
genomen. De tabletten moeten met water ingeslikt worden, in het bijzijn van een dokter 
of lid van het medisch personeel. 

De prostaglandine (misoprostol 400 mcg) wordt gegeven in de vorm van tabletten die 
met water worden ingeslikt, of in de vorm van een vaginaal pessarium (gemeprost 1 
mg). De prostaglandiene wordt in een enkele dosis ingenomen, 36 tot 48 uur na het 
gebuik van Mifegyene. 

Deze methode vereist uw actieve medewerking. U moet beseffen dat : 

- u de tweede medicatie (prostaglandine) moet innemen om ervoor te zorgen dat 
de behandeling effectief is. 

- U moet binnen de 14 tot 21 dagen na het gebruik vanMifegyne naar een 
controleraadpleging (3 de raadpleging) om te laten controleren of uw zwangerschap 
volledig afgedreven is en of u gezond bent. 

- De methode van de medicamenteuze zwangeschapsafbreking met de combinatie 
van Mifegyne en prostaglandine is niet 100% effectief. Het gemiddelde 
succespercentage is 95 %. Het is dus mogelijk dat u een chirurgische ingreep nodig hebt 
om de behandeling te voltooien. Voor zwangerschappen die zich hebben voorgedaan 
terwijl een spiraaltje aangebracht was, zal het spiraaltje voor de toediening van 
Mifegyne verwijderd worden. 

 

Het onderstaande schema zal worden toegepast : 
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Na de toediening van Mifegyne gaat u terug naar huis. Meestal beginnen de uteriene 
bloedingen 1 tot 2 dagen na de inname van Mifegyne. In zeldzame gevallen kan de 
afdrijving plaatsvinden voor u de prostglandine neemt. Het is essentieel dat u 
gecontroleerd wodt, om er zeker van te zijn dat de afdrijving volledig is.  

2 dagen later zal prostaglandine toegediend worden. Na de toediening van de 
prostaglandine moet u 3 uur blijven rusten. Het is mogelijk dat de zwangerschap binnen 
enkele uren na de toediening van prostaglandine wordt afgedreven, of dat dit in de 
volgende dagen gebeurt. De bloedingen duren gemiddeld 12 dagen of meer. In geval 
van zware en langdurige bloedingen, dient de patiënt onmiddellijk contact opnemen met 
de arts. 

U moet binnen de 21 dagen na het gebruik van Mifegyne naar het centrum terugkeren 
voor een controlebezoek. Als de zwangerschap doorloopt of als de afdrijving onvolledig 
is, zal men u een andere methode voorstellen om de zwangerschap af te breken. 

 

2) Om de baarmoederhals zacht te maken en te openen als voorbereiding op 
een chirurgische zwangerschapsafbreking : 

Mifegyne wordt in een enkele dosis van 1 tablet met 200 mg mifepriston genomen. De 
tablet moet met water ingeslikt worden, in het bijzijn van een dokter of een lid van het 
medisch personeel. 

Na het innemen van Mifegyne keert u naar huis terug, met een afspraak om  36 tot 48 
uur later de chirurgische ingreep te ondergaan. Uw dokter zal de procedure uitleggen. 
Het is mogelijk dat u na het innemen van Mifegyne en voor de chirurgie bloedingen 
krijgt. In zeldzame gevallen kan de uitdrijving plaatsvinden voor de chirurgie wordt 
uitgevoerd. Het is essentieel dat u gecontroleerd wordt, om er zeker van te zijn dat de 
afdrijving volledig is.  

 

3) Voor zwangerschapsafbreking na de drie eerste maanden van de 
zwangerschap : 

Mifegyne wordt in een enkele dosis van 3 tabletten met elk 200 mg mifepriston 
genomen. De tabletten moeten met water ingeslikt worden, in het bijzijn van een dokter 
of een lid van het medisch personeel. U zult een afspraak krijgen voor een opname in 
het ziekenhuis, 36 tot 48 uur achteraf voor de toediening van de prostaglandine. Het is 
mogelijk dat prostaglandine met regelmatige intervallen verscheidene keren moet 
worden toegediend tot de afbreking volledig is. 

 

4) Om weeën op te wekken als de zwangerschap afgebroken is (intra-uterien 
overlijden van de foetus) 

Gedurende twee dagen worden 3 tabletten Mifegyne per dag ingenomen. De tabletten 
moeten met wat water ingeslikt worden. 

 

In alle gevallen 
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Het gebruik van Mifegyne veronderstelt maatregelen om de gevoeligheid voor de 
resusfactor te voorkomen (als u resusnegatief bent), naast de algemene maatregelen die 
bij elke zwangerschapsafbreking genomen worden.  

Het is mogelijk dat u onmiddellijk na de zwangerschapsafbreking opnieuw zwanger 
wordt. Aangezien sommige effecten van Mifegyne mogelijk nog aanwezig zijn, wordt 
het aanbevolen dat u na het gebruik van Mifegyne niet opnieuw zwanger wordt voor uw 
volgende menstruatie. 

 

4. Mogelijke bijwerkingen . 

Zeer courant (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) : zware bloedingen, samentrekkingen 
van de baarmoeder of krampen in de uren na inname van prostaglandine. 

Courant (bij meer dan 1 op de 100 patiënten maar minder dan 1 op de 10 patiënten) : 
infectie na de abortus, effecten die verband houden met prostaglandinegebruik zoals 
misselijkheid, braken of diarree. 

Zeldzaam (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten maar minder dan 1 op de 100 patiënten) 
: huiduitslag, hoofdpijn, malaise, vagale symptomen (opvliegers, duizeligheid, koude 
rillingen) en koorts. Ook bloeddrukdaling is gemeld. 

Zeer zeldzaam (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten) : zeer zeldzame gevallen van 
dodelijke toxische shock, veroorzaakt door Clostridium sordelii endometritis, zonder 
koorts of andere evidente infectiesymtomen. 

Enkele malen zijn secundaire effecten ook gemeld : netelroos en huidafwijkingen van 
soms ernstige aard. 

Bij een zeer klein aantal vrouwen, vooral wanneer zij een baarmoederoperatie hebben 
ondergaan of met een keizersnede een baby op de wereld hebben gebracht, bestaat er 
een gevaar dat de uterus zou scheuren. 

Andere bijwerkingen zijn lichte of matige gastro-intestinale krampen. 
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BIJLAGE 2 : Protocol Cytotec  

 
Medicatieschema interruptie 2de of 3de trimester, intacte of verstoorde zwangerschap 
 
  
 
 
 

14 – 28 weken 
 

29 – 40 weken 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTACTE  ZS 
� 14-24 wkn 

200mg mife PO  
600µg miso PV,  
Daarna 400µg miso PV elke 3u (max 5)  

� 24-28wkn 

200mg mife PO 
Gevolgd door 100µg miso PV elke 4u (max 6) 

VERSTOORDE  ZS* 
� 14-24 wkn 

600µg miso PV 
Daarna 400µg miso PV elke 3u (max 5)  

� 24-28wkn 

100µg miso PV elke 4u (max 6) 
 

INTACTE  ZS 
 
200mg mife PO 
Gevolgd door 50µg miso PV elke 4u 
(max 6) 

VERSTOORDE  ZS* 
 

50µg miso PV elke 4u (max 6) 

 
*Verstoorde ZS: PPROM / MIU/... 
 

Opmerkingen 
1. Best geen misoprostol (Cytotec®) voor inductie van vaginale partus na sectio 

2. Carboprost (Prostin 15 M®) blijft beschikbaar in de verloszaal en kan nog gebruikt 

worden igv van een postpartumhemorragie 

3. Protocol voor inductie van de arbeid a term blijft ongewijzigd 

4. Mifepriston (Mifegyne®) is een synthetisch steroïd met antiprogestagene werking 

voor gewilde zwangerschapsonderbreking. De aflevering kan enkel gebeuren door 

een door een ziekenhuisapotheker na voorleggen van een voorschrift en een 

verklaring van een arts, eigenhandig en in dubbel opgesteld. 

Is het 2de of 3de trimester zwangerschap (ZS)? Intacte of verstoorde ZS? 
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In de praktijk is het gemakkelijkst om de patiënte naar het verloskwartier te sturen. 

De assistent stuurt dan een ingevuld groen medicatieformulier naar de apotheek, 

waarop de apotheek het tablet mifepristone onmiddellijk met de buizenpost opstuurt 

naar het verloskwartier. Mifepristone kan dan ingenomen worden ondertoezicht van 

de assistent en de opname 36-48 u later kan dan afgesproken worden. 1 tablet 

mifepristone kost 20 Euro en is te betalen door de patiënte. 

Referentie/Addendum: 

Deze protocollen zijn een leidraad bij de behandeling van laag- en hoogrisico 
zwangerschappen. De dienst verloskunde en vrouwenziekten is niet 
verantwoordelijk voor de gevolgen van de toepassing ervan buiten het UZGent! 

Bijsluiter Cytotec 

 

CYTOTEC® ( CONTINENTAL PHARMA ) II A 1 c  

Benaming: CYTOTEC® 200 

Registratiehouder: Continental Pharma INC., Twin Squares - Culliganlaan 1C, 1831 Diegem. 

Fabrikant: Pharmacia LTD., Whalton Road, Morpeth - Northumberland, NE61 3YA England. 

Samenstelling: 
Misoprostol 0,200 mg — Hypromellos. 2910 — Cellulos.microcrist. — Natr. amyloglycolas — Oleum 
ricini hydrogen. q.s. tablet. una. 

Vormen, toedieningswijzen en verpakkingen: 
Tabletten voor oraal gebruik. Verpakking van 112 tabletten. 

Eigenschappen:  
Cytotec 200 is een nieuw synthetisch prostaglandine E1 analoog. 
Farmacologische gegevens. 
Cytotec 200 inhibeert de maagzuursecretie, zowel basaal als na stimulatie met histamine, 
pentagastrine, voedsel of koffie. Cytotec 200 vermindert eveneens nachtelijke zuurafscheiding. 
Studies bij dieren tonen aan dat de inhibitie van maagzuursecretie eerder toe te schrijven is aan een 
directe werking op de pariëtale cellen dan aan onrechtstreekse mechanismen. 
Zowel dierproeven als klinische studies tonen aan dat er geen waarneembare invloed is op de 
serumspiegels van gastrine. 
Bij mens en dier heeft Cytotec 200 cytoprotectieve eigenschappen die de integriteit van de maag- en 
duodenum-mucosabarrière kunnen versterken tegen de werking van een beschadigend agens. 
Cytotec 200 stimuleert de normale fysiologische mechanismen in de gastro-duodenale mucosa: bij de 
mens stimuleert Cytotec 200 de bicarbonaatsecretie, het verhoogt de mucusproductie en het mucosaal 
bloedvolume. Het is niet gekend in hoever het cytoprotectief effect bijdraagt tot de genezing van het 
ulcus. 
Farmocokinetiek. 
Na orale inname van Cytotec 200 kon geen misoprostol gevonden worden in het bloed. 
Het wordt snel en intens ontesterd tot zijn enig en actief metaboliet, het misoprostolzuur, waarvoor een 
maximale plasmaconcentratie, gemeten met R.I.A., bekomen wordt binnen de 30 minuten. 
Misoprostolzuur zelf wordt verder gemetaboliseerd tot inactieve bestanddelen door oxydatiesystemen in 
de diverse organen van het lichaam. De plasma-eliminatiehalfwaardetijd van misoprostolzuur is 20 tot 
40 minuten. In de urine worden slechts verwaarloosbare hoeveelheden actief product teruggevonden. 
De essentiële factor in de eliminatie van de actieve metaboliet is metabolisme en niet nierexcretie. 
Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden dat een vermindering van nier- en leverfunctie geen 
hogere concentraties van misoprostolzuur meebrengt, daar deze geen overwegende rol spelen in de 
metabolisatie en excretie van misoprostolzuur. Bij therapeutische doses is de serum-eiwitbinding van 
misoprostolzuur onafhankelijk van zijn concentratie en ligt tussen 80 tot 90%. 

Indicaties:  



 

 135 

Behandeling van duodenum- en maagulcus. 
Behandeling van ulcera veroorzaakt door niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gedurende 
de ganse duur van de behandeling met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. 

Posologie en wijze van gebruik:  
a) De behandeling van duodenumzweren in orale toediening vereist 800 µg per dag gedurende 4 à 
8 weken: — hetzij in 2 innames van 2 tabletten Cytotec 200, de eerste inname 's morgens bij het 
ontbijt en de tweede inname ’s avonds bij het slapengaan. — Hetzij in 4 dagelijkse innames van 
1 tablet Cytotec 200 bij de maaltijden en bij het slapengaan. 
b) De dosis bij de behandeling van maagzweren is 200 µg viermaal daags gedurende 4 à 8 weken 
hetzij 1 tablet Cytotec 200 bij de maaltijden en bij het slapengaan. 
c) De behandeling van ulcera veroorzaakt door niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen vergt 
400 à 800 µg misoprostol te verdelen over 2 of 4 innamen gedurende de ganse duur van behandeling 
met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen. 

Contra-indicaties:  
Cytotec 200 zal niet gegeven worden aan patiënten met gekende overgevoeligheid voor 
prostaglandines of met inflammatoire darmziekten. 
Zie ook rubriek "Zwangerschap en Lactatie". 

Ongewenste effecten:  
Tijdens de klinische onderzoekingen was de meest voorkomende bijwerking diarree bij ongeveer 9,4% 
van de patiënten behandeld met 800 µg Cytotec 200, hetzij in 2 of 4 innames, hetzij respectievelijk 
8,3 en 13% voor patiënten behandeld met Cytotec 200 in 4 of 2 innames. Deze was meestal mild of 
matig en hield na enige dagen op zelfs onder voortgezette behandeling. 
Minder dan 1,7% der patiënten onderbraken de behandeling wegens deze bijwerking. 
Andere ongewenste effecten zijn: milde en voorbijgaande nausea, hoofdpijn, duizeligheid, abdominaal 
ongemak, baarmoedercontracties. 

Bijzondere voorzorgen:  
Bij dieren werd aangetoond dat prostaglandines van het E-type hypotensie kunnen veroorzaken te 
wijten aan perifere vasodilatatie. 
De resultaten van klinische proeven tonen aan dat Cytotec 200 geen hypotensie veroorzaakt bij 
therapeutische dosis die gebruikt wordt voor de behandeling van maag- en duodenumulcus. 
Cytotec 200 zal nochtans voorzichtig gebruikt worden in situaties zoals cerebrale vaatstoornissen of 
coronaire insufficiëncie, waar hypotensie ernstige complicaties kan veroorzaken. 

Zwangerschap en lactatie:  
Cytotec 200 zal niet gegeven worden in geval van zwangerschap. Zijn invloed op de ontwikkeling van 
de foetus is niet gekend en abortus kan voorkomen. 
Vrouwelijke patiënten op vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling met Cytotec 
200 doeltreffende contraceptiva gebruiken. Bij zwangerschap moet de behandeling met Cytotec 
200 stopgezet worden. 
Het is niet vastgesteld of Cytotec 200 in moedermelk overgaat; het is daarom niet aangewezen Cytotec 
200 toe te dienen aan moeders die borstvoeding geven. 

Interacties:  
Gevallen van interactie met andere geneesmiddelen zijn tot nu toe niet bekend. 

Besturen van voertuigen en gebruik van machines:  
Er is geen enkel bewijs dat Cytotec 200 enige invloed zou uitoefenen op de bekwaamheid om een 
voertuig te besturen of machines te gebruiken. 

Overdosering:  
Klinische tekenen van overdosering kunnen zijn: sedatie, tremor, convulsies, dyspnoe, abdominale pijn, 
diarree, palpitatie, hypotensie, bradycardie. 
De behandeling ervan is symptomatisch. 

Bewaring: 
Op kamertemperatuur (15° - 25° C). 
Houdbaarheid. Zie de vervaldatum (EX) op de verpakking; EX./. betekent de eerste dag van de 
maand/jaar. 

Aflevering: Op doktersvoorschrift. 

Laatste bijwerking van de bijsluiter: 12.2001. 

Prijs: 112 tabl.: € 45,19 (Bf). 
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BIJLAGE 3 : Bijsluiter Prostin  

 

PROSTIN® ( PHARMACIA ) V C 7 a 

15M    

Benaming: PROSTIN®/15M 

 (carboprostum tromethamolum)  

Registratiehouder: Pharmacia NV/SA, Rijksweg 12, 2870 Puurs. 

Fabrikant: Pharmacia NV/SA, Rijksweg 12, 2870 Puurs. 

Samenstelling: 
Carboprost. tromethamol. (= carboprost 0,25 mg) — Tromethamol. — Natr. chlorid. — Alcohol. benzylic. 
— Aqua ad iniect. q.s. ad 1 ml. 

Farmaceutische vormen, toedieningswijzen en verpakkingen:  
Prostin/15M is een waterige injectievloeistof voor intramusculaire toediening. 
Verpakking: Prostin/15M, injectievloeistof à 0,25 mg/ml ... 1 ml. 
(Uitsluitend voor gebruik in ziekenhuizen). 

Eigenschappen: 
Prostin/15M bevat carboprost tromethamine, het 15(S)-15-methyl-analoog van het natuurlijk 
voorkomende prostaglandine F2a onder vorm van zijn tromethaminezout. Carboprost tromethamine is 
een ocytocicum. 
Farmacodynamie. 
De toediening van carboprost tromethamine langs intramusculaire weg stimuleert bij de zwangere 
baarmoeder het optreden van myometriumcontracties. Deze contracties lijken op de normale weeën die 
op het einde van een voldragen zwangerschap optreden. Of deze contracties al dan niet het gevolg zijn 
van de rechtstreekse inwerking van carboprost op het myometrium werd niet achterhaald. Bij post-
partumtoediening zal de myometriumcontractie een hemostase ter hoogte van de vroegere 
placentatieplaats tot gevolg hebben. 
Carboprost tromethamine stimuleert eveneens de gladde spieren van het menselijk maag-darmkanaal. 
Deze werking kan verantwoordelijk zijn voor het braken en/of de diarree die met carboprost 
tromethamine worden opgemerkt. 
Deze werking bleek klinisch niet significant te zijn. 
Bij proefdieren en bij de mens kan carboprost tromethamine de lichaamstemperatuur doen stijgen. Met 
klinische doses carboprost tromethamine vertonen sommige patiënten een voorbijgaande stijging van de 
lichaamstemperatuur. 
Farmacokinetiek. 
Aan vijf patiënten, die spontaan bevielen na een voldragen zwangerschap, werd onmiddellijk post-
partum één enkele injectie van 250 microgram carboprost tromethamine toegediend. De hoogste 
plasmaconcentratie werd bij 2 patiënten na 15 min. vastgesteld (3.009 en 2.916 picogram/ml), bij 2 
andere na 30 min. (3.097 en 2.792 picogram/ml) en bij de laatste na 60 min. (2.718 picogram/ml). 
Metabolisatie van carboprost tromethamine gebeurt hoofdzakelijk ter hoogte van de lever onder vorm 
van bèta- en omega-oxidatieve reacties. 
Uit klinische studies met radio-actief gemerkt 15(S)-15-methylprostaglandine F2a blijkt dat de 
voornaamste metaboliet zowel in het plasma als in de urine 2,3-dinor-15 methylprostaglandine F2a is. 
De eliminatie van carboprost tromethamine gebeurt grotendeels langs de nieren. Na een intramusculaire 
toediening bij de Cynomolgus aap werd vastgesteld dat de excretie snel verloopt en bijna volledig is na 
24 uur. 

Indicaties: 
Prostin/15M is aangewezen voor de behandeling van post-partum bloedingen te wijten aan uterusatonie 
die op de traditionele behandelingsvormen niet gereageerd heeft. 

Posologie en wijze van gebruik: 
Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden gecontroleerd op neerslag en 
verkleuring. 
Een begindosis van 250 microgram (1 ml) Prostin/15M moet diep intramusculair worden toegediend. In 
de klinische studies reageerden de meeste succesvolle gevallen (73 %) op één enkele injectie. In 
bepaalde geselecteerde gevallen leidde een multipele dosering met tussenpauzen van 15 tot 90 minuten 
tot positieve resultaten. De noodzaak van bijkomende injecties en hun toedieningsinterval kunnen alleen 
worden bepaald door de behandelende arts uitgaande van de klinische evolutie. De totale dosis 
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Prostin/15M mag 2 mg (8 doses) niet overschrijden. 

Contra-indicaties: 
Het gebruik van Prostin/15M is tegenaangewezen in gevallen van: — overgevoeligheid voor de 
bestanddelen van het preparaat; — acute ontsteking t.h.v. het kleine bekken; — bekende actieve hart-, 
long-, nier- of leveraandoeningen. 

Ongewenste effecten: 
In een aantal zeldzame gevallen werd met prostaglandinen cardiovasculaire collaps opgemerkt. Bij 
aanwending van Prostin/15M moet hiermee dan ook steeds rekening worden gehouden. 
De nevenwerkingen van Prostin/15M zijn meestal van voorbijgaande aard en reversibel bij stopzetting 
van de behandeling. De meest frequente nevenwerkingen houden verband met het contractieverhogend 
effect op de gladde spieren. 
17 % van de patiënten vertoonden braken en/of diarree, 7 % een temperatuurstijging (tot 1,7° C). 
Deze laatste daalde steeds naar de normale waarde onmiddellijk na het stopzetten van de behandeling. 
Minder frequent gerapporteerde - maar mogelijk meer ernstige - bijwerkingen zijn verhoogde bloeddruk 
(4 %) en longoedeem (1 %). Andere bijwerkingen bij minder dan 1% van de patiënten waren rillingen, 
hoofdpijn, diaforese en erytheem ter hoogte van de injectieplaats. In sommige gevallen kan flush en 
duizeligheid voorkomen. 
Dierexperimenten waarbij gedurende verschillende weken hoge doses werden toegediend hebben 
getoond dat de prostaglandinen van de E- en F-groep botproliferatie kunnen veroorzaken. Dergelijke 
verschijnselen werden eveneens waargenomen bij pasgeborenen die gedurende lange tijd E1-
prostaglandinen toegediend kregen. Er zijn echter geen aanwijzingen van dergelijke nevenwerkingen bij 
kortstondig gebruik van Prostin/15M. 

Bijzondere voorzorgen:  
1.) Zoals met andere krachtig werkende ocytocica moet men zich bij het gebruik van Prostin/15M strikt 
houden aan de aanbevolen dosis. Prostin/15M mag enkel gebruikt worden door personen met een 
medische opleiding in een ziekenhuis dat beschikt over een afdeling intensieve zorgen en waar in geval 
van een acute situatie chirurgisch kan ingegrepen worden. 
2.) Het gebruik van Prostin/15M gaat gepaard met voorbijgaande pyrexie die aan hypothalamische 
thermoregulatie te wijten kan zijn. Bij ongeveer één achtste van de patiënten die de aanbevolen 
posologie ontvingen werden temperatuurstijgingen van meer dan 1,1° C waargenomen. Op het einde 
van de behandeling keerde de temperatuur in alle gevallen terug tot de normale waarde. 
3.) Bij patiënten met antecedenten van astma, hypo- of hypertensie, cardiovasculaire, adrenale of 
hepatische aandoeningen, anemie, geelzucht, diabetes of epilepsie moet Prostin/15M voorzichtig worden 
aangewend. 
4.) Zoals alle ocytocica moet Prostin/15M voorzichtig worden aangewend bij patiënten met vroegere 
uterusletsels. 
5.) Dit product bevat benzylalcohol. 

Interacties:  
Ongewenste interacties. 
Prostin/15M kan de activiteit van andere ocytocica verhogen. Gelijktijdige toediening met andere 
ocytocica wordt niet aanbevolen. 
Gewenste interacties. 
De voorbehandeling of gelijktijdige toediening van anti-emetica en anti-diarrhoïca vermindert aanzienlijk 
de zeer hoge incidentie van gastro-intestinale nevenwerkingen eigen aan alle prostaglandinen. Zij 
moeten bijgevolg integrerend deel uitmaken van de behandeling met Prostin/15M. 

Overdosering: 
Daar de klinische studies met prostaglandine-antagonisten nog niet ver genoeg gevorderd zijn om 
aanbevelingen mogelijk te maken, moet op dit ogenblik overdosering symptomatisch behandeld worden. 

Bewaring: Bewaren in de koelkast (2° C - 8° C). 

Houdbaarheid: De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) is vermeld op de verpakking na "EXP.:" (EXP. 
= uiterste gebruiksdatum). 

Aflevering: Uitsluitend op geneeskundig voorschrift en in ziekenhuizen. 

Laatste bijwerking van de bijsluiter: 11.1994. 

Prijs: Klin. Verp. (D). 

R/ 
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BIJLAGE 4 : Richtlijnen bij het invullen van de overlijdensak te  

 

 Model I  Model IIID  Begraven  EPD/Clinigent  Partusnummer 

1. Levend Geboren 

 Ja 
Ja en in bakje 
receptie 2K1 

Ja, verplicht met 
begrafenisondernemer. 
Ouders of sociale dienst 
nemen contact op. 

Mosos: dossier vervolledigen (arts)   
Clinigent: eerst inbrengen als 
pasgeborene, nadien overlijden 
inbrengen via ontslag pasgeborene 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

2. Doodgeboren  ≥ 180 dagen (25+5/7w) 

 Neen 
Ja en in bakje 
receptie 2K1 

Ja, verplicht met 
begrafenisondernemer. 
Ouders of sociale dienst 
nemen contact op. 

Mosos: dossier vervolledigen  
Clinigent: eerst inbrengen als 
doodgeborene, 1 minuut later 
“ontslag overleden in ziekenhuis” 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

3. Doodgeboren < 180 dagen 

3a. Doodgeboren  
≥  500g of ≥ 22 wkn of ≥  
25cm 

Neen 
Ja , aan checklist 

hechten 

Mosos: dossier vervolledigen 
Clinigent: eerst inbrengen als 
doodgeborene, 1 minuut later 
“ontslag overleden in ziekenhuis” 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

3b. Doodgeboren  
< 500g én <22 wkn én < 
25cm 

Neen Neen  

Begrafenisondernemer 
NIET  verplicht, mag wel. 
Keuze uit:  
* Foetusweide 
* Crematie (te betalen, as 
beschikbaar, attest 
opmaken) 
* Crematie door UZ (geen 
as beschikbaar) 
* Mee naar huis. 

Neen   
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Het medicatieschema van het zorgpad 
 
 

14 – 28 weken  

 

29 – 40 weken  

 

 

Medicatieschema interruptie 2 de of 3 de trimester, intacte of verstoorde zwangerschap 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Verstoorde ZS: PPROM / MIU/... 
 

Is het 2 de of 3de trimester zwangerschap (ZS)? Intacte of verstoorde  ZS? 

INTACTE  ZS 

� 14-24 wkn 

200mg mife PO  

600µg miso PV,  

Daarna 400µg miso PV elke 3u (max 5)  

� 24-28wkn 

200mg mife PO 

Gevolgd door 100µg miso PV elke 4u (max 6) 

VERSTOORDE  ZS* 

� 14-24 wkn 

600µg miso PV 

Daarna 400µg miso PV elke 3u (max 5)  

� 24-28wkn 

100µg miso PV elke 4u (max 6) 

 

INTACTE  ZS 

 

200mg mife PO 

Gevolgd door 50µg miso PV elke 4u (max 6) 

VERSTOORDE  ZS* 

 

50µg miso PV elke 4u (max 6) 
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Het overzicht van de administratie 
 

 

 

 Model I  Model IIID  Begraven  EPD/Clinigent  Partusnummer 

1. Levend Geboren 

 Ja 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 
begrafenisondernemer. 
Ouders of sociale dienst nemen 
contact op. 

Mosos: dossier vervolledigen (arts)   
Clinigent: eerst inbrengen als pasgeborene, 
nadien overlijden inbrengen via ontslag 
pasgeborene 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

2. Doodgeboren  ≥ 180 dagen (25+5/7w) 

 Neen 
Ja en in bakje receptie 

2K1 

Ja, verplicht met 
begrafenisondernemer. 
Ouders of sociale dienst nemen 
contact op. 

Mosos: dossier vervolledigen  
Clinigent: eerst inbrengen als 
doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 
overleden in ziekenhuis” 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

3. Doodgeboren < 180 dagen 

3a. Doodgeboren  
≥  500g of ≥ 22 wkn of ≥  25cm 

Neen 
Ja , aan checklist 

hechten 

Mosos: dossier vervolledigen 
Clinigent: eerst inbrengen als 
doodgeborene, 1 minuut later “ontslag 
overleden in ziekenhuis” 

Ja 
In Mosos én in 
opnameboek 

3b. Doodgeboren  
< 500g én <22 wkn én < 25cm 

Neen Neen  

Begrafenisondernemer NIET  
verplicht, mag wel. 
Keuze uit:  
* Foetusweide 
* Crematie (te betalen, as 
beschikbaar, attest opmaken) 
* Crematie door UZ (geen as 
beschikbaar) 
* Mee naar huis. 

Neen   
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Het opnamekaartje 
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De informatiebrochure 
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Het herdenkingsboekje 
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Bijlage 4: de zorgpad_kennistest voor vroedvrouwen 
 

Kennistest vroedvrouwen ivm proces bij patiënten opgenomen voor 
Zwangerschapsinterruptie 2de en 3de trimester. 

 
Beste vroedvrouw, 
Met deze test willen we nagaan waar de bestaande afspraken in geval van mors in utero of 
zwangerschaps-interruptie (2de en 3de trimester) onduidelijk zijn. Het is de bedoeling om de 
onduidelijkheden weg te werken in de loop van de ontwikkeling van het zorgpad 
zwangerschapsinterruptie.   
 
Vul onderstaande vragen in of duidt aan welk(e) antwoord(en) het best past (passen) bij 
jouw keuze: 
 
1. Wat is het doel van het blauwe kaartje? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 

2. Waar wordt Mifegyne® bewaard? 

� In de verdovingskast 

� Aan het overzichtsbord 

� Andere:……………………………………………………………………………

………………………… 

� Ik weet het niet 

 
3. Medische genetica komt na expulsie of partus: 

� De foetus altijd bekijken. 

� De foetus bekijken afhankelijk van de pathologie. 

� Andere:……………………………………………………………………………

…………………………... 

� Ik weet het niet 

 
4. Vanaf welke zwangerschapsduur worden er voetafdrukjes genomen? 

� Vanaf 24 weken 
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� Vanaf 22 weken 

� Andere:……………………………………………………………………………

…………………….……. 

� Ik weet het niet 

 
5. Wie contacteert de sociale dienst in geval van mors in utero / zwangerschapsinterruptie 

2de en 3de trimester? 

� Anne Huygevelt 

� Annemie 

� Dokter assistent 

� Andere:……………………………………………………………………………

………………………... 

� Ik weet het niet 

 
6. Hoe contacteer je de sociale dienst? 

� Via Anne Huygevelt 

� Ik neem zelf telefonisch contact op 

� Ik plaats een order in CWS 

� Andere:……………………………………………………………………………

…………………………... 

� Ik weet het niet  

 
7. Welke foetus neem je administratief op in Clinigent? 

� Doodgeboren foetus  ≥ 500g of  ≥ 22 weken of  ≥ 25 cm 

� Levend geboren foetus 

� Doodgeboren foetus < 500g én < 22 weken én < 25 cm 

� Doodgeboren foetus < 500g of < 22 weken of < 25 cm 

� Doodgeboren > 180 dagen  

� Andere: 

� Weet niet 
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8. Wie verzorgd het vervoer van de foetus naar RX voor babygram? 

� De vroedvrouw 

� De dr. stagiair 

� De dr. assistent 

� De mortuariumbediende 

� Andere:……………………………………………………………………………

…………………………. 

� Weet niet 

 
9. Wie verzorgd het vervoer van de foetus naar APD voor autopsie? 

� De vroedvrouw 

� De dr. stagiair 

� De dr. assistent 

� De mortuariumbediende 

� Andere:……………………………………………………………………………

…………………………. 

� Weet niet 

 
10. Hoelang mag de foetus op de afdeling blijven? 

� Tot hij naar autospie gaat 

� Tot de ouders naar huis gaan 

� Tot de dr. assistent beslist dat hij weg mag 

� Onduidelijk 

� Andere:……………………………………………………………………………

………………….. 

� Weet niet 

 
11. Welke informatie betreffende de nazorg geef je bij ontslag van een patiënten? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 5: de zorgpad_kennistest voor artsen  
 

 
 

Kennistest artsen ivm proces bij patiënten opgenomen voor Zwangerschapsinterruptie 2de en 
3de trimester. 

 
Geachte collega, 
Met deze test willen we nagaan waar de bestaande afspraken in geval van zwangerschaps-interruptie (2de en 
3de trimester) onduidelijk zijn. Het is de bedoeling om de onduidelijkheden weg te werken in de loop van de 
ontwikkeling van het zorgpad zwangerschapsinterruptie.   
 
Gelieve aan te duiden welk(e) antwoord(en) volgens u correct zijn. 
 
12. Moeten alle patiënten die opgenomen worden voor het beëindigen van de zwangerschap, op 

voorhand Mifegyne® hebben genomen ?  

� Ja 

� Neen, enkel de intacte ZS 

� Neen, alleen de chromosomale en/of structurele afwijkingen 

� Ja, iedereen behalve de patiënten met MIU 

� Weet niet 

 

13. Wie moet een informed consent tekenen voor zwangerschapsbeëindiging ?  

� Bij vaststelling foetale afwijkingen 

� Bij PPROM 

� Bij MIU 

� Altijd 

� Nooit 

� Weet niet 

 

14. Welke van onderstaande beweringen is juist ivm het contacteren van genetica ?  

� Genetica moet enkel gebeld worden indien het koppel genetisch onderzoek wenst 

� Genetica moet altijd gebeld worden 

� Genetica moet enkel gebeld worden bij (vermoeden van) genetische afwijking 

� Genetica bellen is niet nodig, het opsturen van de aanvraagbon volstaat 

� Weet niet 
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15. Wie contacteert wie, wanneer en hoe ? (schrap wat niet past) 

a) sociale dienst: 

Wie contacteert?    vroedvrouw / arts 

Wanneer?     altijd   / op vraag van patiënt 

Hoe?     telefonisch / via papieren aanvraag / via order in computer / combinatie, nl ………………… 

b) psychologe:  

Wie contacteert?    vroedvrouw / arts 

Wanneer?     altijd   / op vraag van patiënt 

Hoe?     telefonisch / via papieren aanvraag / via order in computer / combinatie, nl ………………… 

c) aalmoezenier / imam / andere religieuze ondersteuning:  

Wie contacteert?    vroedvrouw / arts 

Wanneer?     altijd   / op vraag van patiënt 

Hoe?     telefonisch / via papieren aanvraag / via order in computer / combinatie, nl ………………… 

d) arts genetica:  

Wie contacteert?    vroedvrouw / arts 

Wanneer?     altijd   / op vraag van patiënt 

Hoe?     telefonisch / via papieren aanvraag / via order in computer / combinatie, nl ………………… 

 

16. Welke stalen dienen afgenomen te worden voor genetisch onderzoek?  Duidt aan. 

□ Placenta 

□ HSR biopt 

□ NS bloed 

□ Stuk navelstreng 

□ Wat genetica vraagt van het bovenstaande 

□ Zoveel mogelijk van het bovenstaande 

□ Weet niet 

 

17. Hoe dienen stalen voor onderzoek bewaard te worden? Schrap wat niet past. 

- Placenta voor APD       roze vloeistof / droog / formol / fysiologisch / andere nl………… 

- Placenta voor genetica  roze vloeistof / droog / formol / fysiologisch / andere nl…………… 

- HSR biopt                roze vloeistof / droog / formol / fysiologisch / andere nl…………… 

- NS bloed genetica         roze vloeistof / droog / formol / fysiologisch / andere nl…………… 
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18. Hoe vraag je volgende onderzoeken aan? Schrap wat niet past. 

- Genetisch onderzoek aanvraagbon / order in computer / fax / andere nl……………… 

- APD placenta  aanvraagbon / order in computer / fax / andere nl……………… 

- RX babygram  aanvraagbon / order in computer / fax / andere nl……………… 

- Autopsie   aanvraagbon / order in computer / fax / andere nl……………… 

 

19. De Belgische aangifteformulieren worden zowel gebruikt voor aangifte aan de bevolkingsdienst als 

voor epidemiologische registratie (SPE).  Formulier Model I is het aangifteformulier voor geboorte 

van een levend kind.  De SPE-gegevens worden elektronisch uit het partusblad gehaald en vul je 

dus niet in – het deel voor de bevolkingsdienst vult de vroedvrouw in.  Formulier Model IIID echter 

is bestemd voor ‘aangifte van doodgeboorte of overlijden van een kind jonger dan een jaar’.  Dit 

moet je invullen voor de bevolkingsdienst.  Wanneer ?  

� Bij elke doodgeboorte, ongeacht de zwangerschapsduur 

� Bij elke doodgeboorte van >22 wk of >500g 

� Bij elke doodgeboorte >180 dagen 

� Bij elke levendgeborene die sterft, ongeacht de zwangerschapsduur 

� Bij elke levendgeborene die sterft van >22 wk of >500g 

� Bij elke levendgeborene die sterft >180 dagen 

� Weet niet 

 

20. Waar leg je model IIID als het correct is ingevuld ? 

� In dossier 

� Bij patient 

� Bij Annemie (secretaresse) 

� Aan sociale dienst geven 

� Weet niet 

 

21.  Vanaf wanneer heeft het SPE gegevens nodig voor statistiek (maw, geef je een partusnummer, een 

SPE-nummer en vul je het partusblad in de computer in)?  

� Elke doodgeboorte, ongeacht de zwangerschapsduur 

�Elke doodgeboorte van >22 wk of >500g 

� Elke doodgeboorte >180 dagen 

� Elke levendgeborene die sterft, ongeacht de zwangerschapsduur 

� Elke levendgeborene die sterft van >22 wk of >500g 
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� Elke levendgeborene die sterft >180 dagen 

� Weet niet 

 

22. Hoelang mag de foetus op de afdeling blijven? 

� Tot hij naar autopsie gaat 

� Tot de ouders naar huis gaan 

� Tot ik beslis dat hij weg mag 

� Onduidelijk 

� Andere:……………………………………………………………………………………………….

. 

� Weet niet 

 
23. Met wie en wanneer spreek je postnatale controle af?  

� Met eigen arts, na 6 weken 

� Met gynaecoloog hier, na 6 weken 

� Met eigen arts, na 3 maanden 

� Met gynaecoloog hier, na 3 maanden 

� Andere:……………………………………………………………………………………………….

. 

� Weet niet 

 
 


