“PRospectieve Evaluatie PREmaturen beleid”:
PREPRE studie van 1 januari tot 31 december 2009

Uitkomsten prematuren 22 tot 27 weken in Nederland
Naam van het ziekenhuis: …………………

Geboortedatum moeder: ..….-..….-..….

Postcode moeder 4 cijfers: ………………..

Geboortedatum kind:

..…. -...…-..….

Geboorte uur en minuut kind: …………..
Zwangerschapsduur: ……..weken …….dagen
Geboortegewicht: ………... gram
Geslacht kind: jongen / meisje
Meerling: ja / nee, indien ja omvang en rangnummer: …./….
Zwangerschapsafbreking: ja / nee, reden: ……………
Overleden intra-uterien: ja / nee
Overleden tijdens partus: ja / nee

Overleden in verloskamers: ja / nee, met / zonder medicatie en indien medicatie,
welke medicatie: ……………………………………………………………………

Behandelbeleid op VK
Obstetricus:

Neonatoloog:

Standaard*/ S.C. alleen op maternale indicatie Standaard*/ Geen cardiale reanimatie
/ Abstinerend

/ Geen intubatie / Niet bijblazen / Abstinerend

In overleg met neonatologie:
Specificatie:

ja / nee

In overleg met obstetrie:

ja / nee

Specificatie:

Beleid op uitdrukkelijk verzoek ouders:

Beleid op uitdrukkelijk verzoek ouders:

ja / nee

ja / nee

Overwegingen:

* Behandeling zoals beschreven in de NVOG/NVK richtlijn:
Zwangerschapsduur
in weken (+dagen/7)
< 24 0/7e

Antenale
Intra-uteriene
verwijzing 3e lijn steroïden
Neen
Neen

24 0/7e – 24 6/7e

Geïndiceerd

Kan overwogen worden

25 0/7e – 25 6/7e

Geïndiceerd

Ja

Sectio caesarea
Alleen op maternale
indicatie
Alleen op maternale
indicatie

Neonatale behandeling beginnend op
de verloskamer
Op familie en comfort gerichte zorg
Op familie en comfort gerichte zorg
tenzij een actief beleid gerechtvaardigd
lijkt
Actief beleid tenzij op comfort gericht
beleid meer gerechtvaardigd lijkt
Actief beleid tenzij dit niet
gerechtvaardigd lijkt

Zelden op fœtale
indicatie
Geïndiceerd
Ja
Ja tenzij een actief
≥ 26 0/7e
beleid niet
gerechtvaardigd lijkt
Indien een kind minder dan 500 gram weegt bij geboorte wordt in principe afgezien van neonatale behandeling
behoudens een behandeling welke is gericht op de familie en comfort van het kind.

Ingevulde formulieren opsturen naar Secretariaat Neonatologie, LUMC, J6-S, Postbus
9600, 2300 RC Leiden of emailen naar fwalther@lumc.nl

