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PreCo studie – prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte

NVK-NVOG richtlijn 2010: 
“bij beslissingen over pasgeborenen 
van 24 weken wordt de instemming 

van ouders als vereiste gezien”



• Expertpanel (selectie ouders, neonatologen, perinatologen)

• Patiëntvereniging  (VOC)

• Beroepsverenigingen
• Neonatologie
• Obstetrie

Nationaal framework - goedkeuring
PreCo studie – prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte



Wat is shared decision making?– interviews artsen

Ik weet niet 
wat SDM is

SDM is informed 
consent, ouders

maken keuze obv
jouw counseling

Ouders beslissen volledig 
zonder dat je daar achter 

hoeft te staan als arts

50% stem voor arts 
en ouders / 
evenveel in 
weegschaal
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Gedeelde besluitvorming (shared decision making)

1.Er is beslissing te nemen & inbreng van ouder(s) belangrijk

2.Twee opties (actieve opvang & comfort care), incl voor- en nadelen

3.Onderzoeken van wensen en zorgen van ouder(s), wat van waarde 

is voor hen, ondersteunen in overwegingen

4.Hoe ouder(s) een beslissing willen (laten) nemen (zelf of samen of 

overdragen aan arts) + eventuele follow-up v/d beslissing.
Gebaseerd op Stiggelbout AM, Pieterse AH, De Haes JC. Shared decision making: Concepts, evidence, and practice. Patient Educ Couns. 2015;98(10):1172-9. 
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Actieve opvang Comfort care
Intensive care Bij moeder blijven
Mogelijk lijden / procedures Warm, comfortabel
Overleven versus overlijden Geen procedures
(lange termijn) morbiditeit Herinneringen maken
Mogelijk meerdere beslismomenten Palliatief
Niet te voorspellen voor individu

Voorkeursgevoelig besluit
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