Vermindering bijvoeding bij neonaten
SAMENVATTING
1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen.
Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis waardoor de kans groter is
dat moeders daar ook mee doorgaan.
2) Tijdens dit project heb ik samengewerkt met de kinderartsen, lactatiekundige en
verpleegkundigen. Ik heb protocollen ontwikkeld die gebruiksvriendelijk zijn, duidelijk zijn en
de beoogde kwaliteitsverbetering geven. Hierbij was duidelijke communicatie van belang. Ik heb
meerdere afspraken en meetings gehad met artsen, collega’s en verpleegkundigen. Dit alles via
een voor opgesteld stappenplan over hoe ik dit project wilde aanpakken. Ik heb onderwijs
gegeven aan zowel artsen als verpleging om de achtergrond te schetsen en te zorgen dat
iedereen wist hoe de protocollen gebruikt moesten worden.
3) Dit doelmatigheidsproject wordt gewaarborgd doordat de oude protocollen zijn vervangen
door de nieuwe. Deze protocollen zijn te ingewikkeld om uit het hoofd te kennen en worden er
dus altijd bij gepakt. Daarnaast levert het voor alle betrokkene een verbetering op, waardoor de
motivatie hoog is onder zowel artsen als verpleging.
Vakgroep:

Kindergeneeskunde, Catharina ziekenhuis

Probleemstelling:

Er wordt veelvuldig bijvoeding gestart naast borstvoeding bij
pasgeborene. Er zijn in ons ziekenhuis onvoldoende heldere
indicaties en daarnaast zijn protocollen verouderd, daarom kiezen
veel artsen voor de veilige weg. Hierdoor krijgen veel kinderen in de
eerste cruciale dagen bijvoeding. Dit heeft gevolgen voor de lange
termijn waardoor kinderen minder vaak met volledig borstvoeding
naar huis gaan en borstvoeding thuis vaker niet wordt doorgezet.
Allereerst is het bewezen dat borstvoeding superieur is ten aanzien
van kunstvoeding op het gebied van groei, infecties en mogelijk ook
het ontwikkelen van allergieën. Vervolgens leidt vroeg starten van
bijvoeding en grote hoeveelheden bijvoeding ertoe dat de
borstvoeding minder goed op gang komt. Hierdoor zal de kans
groter zijn dat de borstvoeding niet op gang komt, of nooit volledig
wordt

Doel van het initiatief:

Doel is zorgen dat minder neonaten (onterecht) bijvoeding krijgen.
Daarnaast willen we de duur en hoeveelheid bijvoeding zoveel
mogelijk beperken
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Plan van aanpak:

Ik heb twee protocollen herzien en opgesteld met vaste criteria voor
het starten van bijvoeding. Er wordt altijd beoogd om in eerste
instantie eenmalig bijvoeding te geven en daarna weer volledig
borstvoeding. Alleen bij het persisteren van problemen
(hypoglycemie of meer dan 10% gewichtsverlies of bij hoog-risico
groepen zoals prematuren < 34 weken of geboortgewicht < 1800
gram) mag standaard bijvoeding gegeven worden. Er moet
minimaal 1x per 24 uur geëvalueerd worden of de indicatie nog
steeds bestaat. Als laatste willen we de hoeveelheid bijvoeding
beperken en vaste hoeveelheden voorschrijven. Deze hoeveelheden
zijn beduidend lager dan de hoeveelheden kunstvoeding die een
kind krijgt die volledig kunstvoeding krijgt aangezien het een
aanvulling betreft op de moedermelk.
Wij zullen allereerst een voor-meting verrichten en bekijken
hoeveel procent van de kinderen nu met volledig borstvoeding naar
huis gaat en hoeveel bijvoeding zij in totaal durante opname hebben
gekregen. Wij beogen dit gedurende 1 maand te meten, en hopen
daarmee gegevens van ongeveer 50 kinderen te verzamelen.
Het eerste protocol over bijvoeding bij gewichtsverlies met
standaard hoeveelheden is geïmplementeerd in maart 2017. Ik heb
artsen geschoold en een presentatie gegeven over dit onderwerp.
Daarna heb ik het protocol kort toegelicht aan verpleging en
gezorgd dat dit via de website van de protocollen is terug te vinden.
Het tweede protocol betreft een herziening van het protocol
neonatale hypoglycemie. Deze is in april 2017 goedgekeurd door de
vakgroep kindergeneeskunde. Ik zal dit in een presentatie
toelichten aan de arts-assistenten. Ik zal in april en mei klinische
lessen verzorgen voor de verpleegkundige om hen te scholen in het
nieuwe protocol. Medio mei 2017 start implementatie. Ongeveer 2
maanden na implementatie zullen wij de nameting verrichten.
Waarbij we wederom gedurende ongeveer 1 maand vaststellen
hoeveel procent van de kinderen nu met volledig borstvoeding naar
huis gaan en hoeveel bijvoeding zij in totaal durante opname
hebben gekregen.

Beoogde resultaten:
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Borstvoeding is bewezen superieur ten aanzien van kunstvoeding.
De eerste dagen zijn erg belangrijk in het slagen van de
borstvoeding. Daarom is het cruciaal dat er in het ziekenhuis zo min
mogelijk bijvoeding wordt gegeven. Met dit project beogen wij het
aantal kinderen dat met volledig borstvoeding naar huis gaat te
verhogen en de totale hoeveelheid bijvoeding tijdens opname te
verminderen. Dat zou een enorme verbetering in de kwaliteit van
zorg op onze kraamafdeling betekenen.

Ten aanzien van de effectiviteit verwachten wij dat het initieel tot
iets meer overleg moment met de arts zal leiden omdat verpleging
in het begin mogelijk wat onzeker is bij deze verandering. Wij
verwachten dat dit op de lange termijn weer verbeterd en dat
verpleging het protocol zelfstandig kan volgen en de artsassistenten alleen nog ondersteunen bij beslismomenten. Wij
verwachten dat er uiteindelijk minder kinderen opgenomen worden
op de couveuse afdeling. Daarnaast kunnen opnames op de
kraamafdeling in sommige gevallen verkort worden. Echter hebben
wij geen zicht op het aantal kinderen dat in huidige situatie
opgenomen wordt op de couveuse afdeling met deze indicatie, het
betreft vrijwel altijd een combinatie van problemen. Daarmee kan ik
niet voorspellen hoeveel opnames voorkomen kunnen worden.
Behaalde resultaten:

Beide protocollen zijn intussen geïmplementeerd. Er zijn hiervan
nog geen resultaten te meten gezien de korte duur na
implementatie. Zowel verpleging als artsen staan er positief
tegenover. De protocollen worden tot op heden goed nageleefd en
bij twijfel wordt overlegd.

Evaluatie:

Wij zullen een nameting verrichten waarbij we gedurende 1 maand
bijhouden hoeveel neonaten met bijvoeding naar huis gaan versus
het aantal neonaten met volledig borstvoeding. Dit is een harde
maat om te zien of het beoogde resultaat behaald is.
Wij zullen een evaluatie houden onder artsen en verpleging over het
gebruiksgemak, naleven en tevredenheid over de nieuwe
protocollen.

Borging:

De vernieuwde protocollen zijn in te zien op IDOCs het online
programma voor alle protocollen. Zij zullen de oude protocollen
vervangen. Tijdens de implementatie fase zal ik 2x per week met de
nachtdienst alle patiënten nalopen om te kijken of er
onduidelijkheden zijn en mogelijk toch (met reden) is afgeweken
van het protocol.
Daarnaast zal ik in juni 2017 het effect evalueren middels een
enquête en een nameting. Deze resultaten zal ik vervolgens
presenteren aan de artsen. Hiermee verwacht ik dat de protocollen
voldoende in ‘het systeem’ zijn opgenomen.
Daarna zullen er nieuwe arts-assistenten op de werkvloer komen.
Zij zullen direct leren werken met de nieuwe protocollen, en de
oude protocollen niet kennen. Ik verwacht dat het hiermee
gewaarborgd blijft dat het vanaf dat moment de nieuwe protocollen
worden gevolgd.
Als laatste betreffen beide protocollen een verbetering en
versoepeling van het beleid. Dit betekent dat meer neonaten op de
kraamafdeling mogen blijven, in plaats van opname op de couveuse

[april 2017 / S. Vaassen]

afdeling. De verpleegkundige vinden dit uiteraard prettig, zij
kunnen moeder en kind dan samen verzorgen. Daarnaast zijn er
minder indicaties voor verlengde opname op de kraamafdeling en
mogen moeder en kind dus eerder met ontslag. Ook dit is voor
verpleegkundigen prettig. Hiermee verwacht ik dat er voldoende
reden is om de nieuwe protocollen te blijven volgen, ook als ik er
niet meer werk.
Generaliseerbaarheid
resultaten:

Beide protocollen zijn zeer gemakkelijk te implementeren op de
kraamafdeling van andere ziekenhuizen. De kinderartsen moeten
achter de verandering staan, alleen dan is het haalbaar. De
verpleging moet reeds gewend zijn op met een glucose protocol te
werken, echter zal dit op de meeste kraamafdelingen geen probleem
moeten zijn.

Rol AIOS:

Ik was verantwoordelijk voor het vernieuwen van de protocollen.
Hiervoor heb ik een uitgebreide literatuur search gedaan. Daarnaast
heb ik overleg gevoerd met de betrokken kinderartsen en
lactatiekundige, met name omdat er verschillende beslissingen niet
te onderbouwen zijn met evidence.
Ik heb zowel artsen als verpleging geschoold over de reden en het
gebruik van het nieuwe protocol bijvoeding bij gewichtsverlies. Ik
zal de komende maand artsen en verpleging scholen over het
gebruiken en de reden van het protocol neonatale hypoglycemie.

Leereffect project:

Ik heb geleerd dat een project zoals dit meer tijd vergt dan ik
tevoren had gedacht. Er bleek ontzettend weinig literatuur te zijn
over deze onderwerpen. Hiermee waren ervaringsdeskundige nodig
om veranderingen teweeg te brengen. Ik heb mij dit pas gaandeweg
gerealiseerd waardoor ik de endocrinoloog pas later heb betrokken.
Achteraf had ik bij aanvang van het project beter moeten uitzoeken
welke stakeholders belangrijk waren, en deze gelijk betrekken.
Verder had ik het project eerder in twee delen moeten opsplitsen.
Het protocol gewichtsverlies was al veel eerder goedgekeurd door
de artsen, maar ik wilde lange tijd beide protocollen te gelijk
implementeren. Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar en heb ik het
alsnog in twee delen moeten invoeren. Achteraf gezien had ik dus
het protocol gewichtsverlies al in januari/februari kunnen
implementeren.
In algemene zin heb ik door dit project geleerd dat veranderingen
mogelijk zijn en dat er altijd ruimte is voor kwaliteitsverbetering.
Met dit project heb ik geleerd en laten zien dat medische
kwaliteitsverbetering ook nog eens tot een kostenbesparing kan
leiden. Dit had ik bij aanvang niet verwacht, toen was mijn doel
minder bijvoeding naarst borstvoeding. Uiteindelijk blijkt dat er
door het versoepelen van het protocol waarschijnlijk minder
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opnames op de couveuseafdeling nodigzijn en minder verlenging
van opnames op de kraamafdeling.
Begeleiding AIOS:

Ik heb bij dit project begeleiding gehad van 2 supervisoren.
Allereerst de verantwoordelijke arts voor de protocollen op de
kraamafdeling. Zij heeft mij van begin af aan gesteund voor deze
kwaliteitsverbetering en versoepeling van de protocollen. Zij heeft
deze ook inhoudelijke gecontroleerd. Daarnaast heeft de kinderendocrinoloog inhoudelijk meegedacht over het protocol neonatale
hypoglycemie. Zonder haar kennis en ervaring had ik dit protocol
niet kunnen versoepelen. Doordat er weinig evidence is, zou de rest
van de kinderartsen het anders nooit geaccepteerd hebben.

X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]
BIJLAGEN
Vragen inzake de protocollen kunnen gesteld worden via semvaassen@gmail.com
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