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December 2016.   
Sinterklaas voor de deur en weldra 2017.  
Met deze achtste nieuwsbrief blikken we graag even terug op het afgelopen B.OSS - jaar  en 
vertellen we een paar B.OSS – nieuwigheden voor het komende jaar. 
 
 

 Eerste publica tie                                                                         

 
Vier jaar na de start van B.OSS werden in het open access online tijdschrift BMJ Open de 
resultaten gepubliceerd van uterusruptuur in België. Het artikel is voor iedereen vrij 
toegankelijk via deze link http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2015-
010415?ijkey=ElpcaMk5PLCi7ZW&keytype=ref. Dit is een eerste bekroning op de 
inspanningen van u allen die deze publicatie mee hebben mogelijk gemaakt.   
Uit onze B.OSS - gegevens konden we concluderen dat  in België een uterusruptuur 

voorkomt in op 1/2777 bevallingen (3.6 / 10 000), waarvan  in 1/ 370 vrouwen (27/10 000) 

met een sectiolitteken  en  1/ 14 285 (0.7 / 10 000) vrouwen zonder sectiolitteken.  Op basis 

van deze B.OSS-gegevens in vergelijking met de beschikbare literatuur, concluderen we dat 

de obstetrische zorg in België baat kan hebben bij nationaal opgestelde richtlijnen voor 

TOLAC (Trial Of Labour After previous Caesarean section),  opdat kandidates die in 

aanmerking komen goed geïnformeerd en consciëntieus geselecteerd zouden worden. Zo 

kunnen onveilige procedures worden vermeden, maar kan mogelijk ook winst worden 

geboekt met een hoger aantal geslaagde VBAC’s (Vaginal Birth After Caesarean).  We 

leerden dat in de literatuur weinig bekend is over het risico op uterusruptuur na ingrepen 

op de uterus:  de prevalentie van uterusruptuur na myomectomie is vertekend door een 

hoog aantal uitgevoerde electieve sectio’s in een volgende zwangerschap;  meer studie is 

nodig naar het risico op uterusruptuur na een hysteroscopische resectie van een uterien 

septum en na een salpingectomie.  Vrouwen die een ingreep op de uterus hebben 

ondergaan, moeten net zoals bij een sectio caesarea, correct geïnformeerd worden over het 
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risico op een uterusruptuur en de bevallingswijze bij een volgende zwangerschap moet 

weloverwogen worden beslist.  

 
 

 Afgeronde studies          

 In november 2016 werd het manuscript die rapporteert over ‘peripartum 
hysterectomy and arterial embolisation in Belgium’ aangeboden bij het tijdschrift 
PLOS One.  We duimen dus voor een tweede B.OSS -publicatie in de nabije toekomst.  
 

 De B.OSS  - registratie over ‘Eclampsie in Belgium’  werd in 2015 afgesloten met 74 
gerapporteerde casussen over 3 jaar (2012-2014), waarvan 65 vragenlijsten 
geïncludeerd konden worden in de analyse.  Dit resulteert in een zeer lage prevalentie 
van 1.7  / 10 000 bevallingen.  Aan de analyses wordt nog steeds hard gewerkt en we 
verwachten dat we u de B.OSS -resultaten zullen kunnen meedelen tegen maart 2017.  

 

 

 Lopende studies          

 Antenatal Pulmonary Embolism. 
Deze Belgische studie loopt nu bijna twee jaar. Sinds januari 2015 werden 15 gevallen 
van APE aangemeld en totnogtoe werden 13 vragenlijsten ingevuld, waarvoor onze 
oprechte dank. 
We plannen deze registratie tot eind 2018, dus we zijn halverwege.  Een warme oproep 
om aan B.OSS  te denken bij die zeer zeldzame gevallen van APE, ook in het eerste 
trimester.  
 

 Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy of SHIP.  
Deze INOSS-studie gecoördineerd in Copenhagen, Denemarken, loopt heel traag.  Sinds 
start in België in september 2015 werden 10 gevallen aangemeld, waarvan 4 complete 
vragenlijsten werden ontvangen. Hartelijk dank aan deze vier gynaecologen voor hun 
werk.   
Inmiddels nemen nog een aantal andere INOSS-landen deel aan de studie (oa. UK e, 
Nederland) en werd beslist om de registratie te continueren, zeker tot december 2017. 
Opgelet: hemoperitoneum als gevolg van een uterusruptuur of als gevolg van een 
ectopische zwangerschap komt niet in aanmerking voor deze studie.  
 

 Anaphylaxis in pregnancy.  
Deze INOSS-studie gecoördineerd in Oxford, UK, werd nog maar net opgestart sinds 
oktober (registratie september 2016). Niet verwonderlijk dus dat er nog geen enkel 
geval werd aangemeld van deze uitzonderlijke zwangerschapscomplicatie.  
 
 
 

 Hoge response rate en nieuwkomers bij B.OSS                                                                      

 



De maandelijkse rapporteringsformulieren worden door de meeste deelnemende 
ziekenhuizen heel trouw ingevuld. In 2015 bereikten we een response rate van 89.5% (1147 
ingevulde van 1284 verstuurde rapporteringsformulieren). Tot en met augustus 2016 
bereikten we een response rate van 83% (704 ingevulde van 846 verstuurde 
rapporteringsformulieren).   
De vernieuwde oproepmails met het rechtstreeks linkje naar de rapporteringsformulieren 
hebben zeker een positief effect gehad op het regelmatig rapporteren bij de grootste groep 
ziekenhuizen.    
We scheren echter niet langer de hoge toppen zoals de 98.9 % response rate bij start van de 
studie (2012-2013).  Een verklaring hiervoor zijn een aantal ziekenhuizen in Wallonië en 
Brussel die in het B.OSS-verloop hebben afgehaakt.   Goed nieuws is echter dat het 
ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik (het enige niet deelnemende Vlaamse centrum) 
voortaan ook deelneemt aan B.OSS, dat we voortaan ook twee extra Waalse centra mogen 
meetellen als B.OSS-deelnemers, en dat het B.OSS-team zich met succes inzet om de laatste 
ziekenhuizen weer te enthousiasmeren om terug op de B.OSS-trein te springen.  
  
 

 Privacy wetgeving en “hash”                                                                   

Omdat de Privacy Wetgeving binnen het Europese Kader strenger dreigt te worden, willen 
we een maatregel doorvoeren om het online rapporteren van gevoelige 
patiënteninformatie  zo veilig als mogelijk te maken.  
Momenteel registreren we geen patiënt-identificeerbare informatie (zoals naam of 
geboortedatum), maar wordt de casus wel aangemaakt met een code of nummer die we 
overlaten aan de willekeur van de rapporteerder. De bedoeling van deze code of nummer is 
dat u als rapporteerder deze casus gemakkelijk terugvindt in het geval we u op een later 
tijdstip om aanvullende gegevens zouden vragen.   Omdat toch af en toe een ziekenhuis 
eigen code of omgekeerde geboortedatum wordt ingevuld als code,  willen we dit voortaan 
gaan vervangen door een “hash”:  

Bij het aanmelden van een casus zal u worden gevraagd om een naam en 
geboortedatum in te vullen.  
Deze naam en geboortedatum worden NIET bijgehouden op  de site, noch op het 
rapporteringsformulier, noch op de vragenlijst, noch op de geëxtraheerde database.  
WEL wordt aan hand van de naam en geboortedatum een unieke code of “hash” 
aangemaakt.  
Deze “hash” wordt daarmee de studie-code van uw gerapporteerde casus, die we bij 
verdere communicatie over deze casus zullen gebruiken.  
Dit betekent echter dat u zelf goed moet bijhouden welke  casus u heeft aangemeld 
(naam, geboortedatum, patiëntennummer), want deze gegevens zullen we niet 
langer kennen. Wel zal het mogelijk zijn om bij twijfel te controleren of uw casus wel 
degelijk overeenkomt met de aangemelde casus, door met naam en geboortedatum 
te verifiëren of de aangemaakte “hash” overeenkomt.  

Deze nieuwe procedure gaat van start vanaf januari 2017. Indien u hierover vragen zou 
hebben, mag u ons uiteraard steeds contacteren via het gekende emailadres 
B.OSSvlaanderen@gmail.com.   
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 Een hekel punt : de goedkeuring door het ethisch comité     

Sinds de hernieuwde goedkeuring door het centraal Ethisch Comité UGent eind 2015 zijn we 
al een aantal maand zoet met het rondkrijgen van de goedkeuring door het Ethisch Comité 
in alle deelnemende centra.   
Een stand van zaken:  van de inmiddels 106 deelnemende centra werden reeds 48 centra 
officieel toegevoegd als deelnemer  aan de B.OSS-studie bij het EC UGent. Sindsdien kregen 
we 13 nieuwe positieve adviezen van deelnemende centra die weldra (via amendement) 
zullen worden toegevoegd.  
Van 45 ziekenhuizen hebben we tot nog toe nog geen positief advies mogen ontvangen. 
Een warme oproep aan deze centra om dit zo snel als mogelijk in orde te brengen.  
Aarzel niet om ons te contacteren indien we u hierbij kunnen helpen: 
b.ossvlaanderen@gmail.com.  
NB:  Een aantal ethische comités  hebben een terechte opmerking gemaakt over het 
summiere karakter van onze informatiebrief aan de patiënte.   We zullen deze opmerkingen 
ter harte nemen en een nieuwe completere informatiebrief opstellen, die na goedkeuring 
door het EC zal worden verspreid. Hartelijk dank voor de constructieve opmerkingen.  
 

 INOSS  International Network of Obstetric Survey Systems                                                     

In mei 2016 ging opnieuw een  ‘INOSS annual meeting’ door, dit keer in Rome, Italië. B.OSS 
werd er vertegenwoordigd door Prof M Hanssens, Prof K Roelens en Dr G Vandenberghe. 
We kregen er de gelegenheid om de tussentijdse resultaten voor te stellen van de INOSS 
internationale studie van uterusruptuur, een studie die door B.OSS wordt geleid.   
We konden er met wetenschappers van gelijkaardige OSS projecten in de ons omringende 
landen van gedachten wisselen, over methodologie, financiering,  maar ook over de aanpak 
van het registreren van maternale mortaliteit. Een project die we graag ook in België willen 
realiseren, mede via het B.OSS- platform.  
En er werd dieper ingegaan op de aan de gang zijnde ‘Delphi procedure’ die tot doel heeft 
om tot een éénduidige (wetenschappelijke) definitie te komen van 8 belangrijke 
obstetrische complicaties (eclampsie, uterusruptuur, vruchtwaterembolie, peripartum 
hsyterectomie, ernstige postpartum haemorrhagie,  abnormal invasive placentation, SHIP, 
cardiac arrest and /or perimortem CS ). Deze studie is nog steeds lopende,  maar resultaten 
worden binnenkort verwacht.  
 
 

 College Moeder en Pasgeborene en de Minister van Volksgezondheid                                                         

Het B.OSS – project dat in 2011 op initiatief van het College voor Moeder en Pasgeborene 
werd opgericht en gefincancierd, mag nu nog steeds rekenen op de inhoudelijke en 
financiële steun van dit College.  
Middels een brief, ondertekend door de voorzitter van de VVOG en de voorzitter van de 
GGOLFB, informeerden we Minister Maggie De Block over wat B.OSS tot nog toe heeft 
bereikt en hoe B.OSS een rol kan spelen in de verbetering van de kwaliteit van de Belgische 
obstetrische zorg. Deze brief heeft mede geleid tot een uitnodiging voor een persoonlijke 
ontmoeting met de kabinet-medewerkster van Minister De Block, Mevrouw Walraevens, die 
het B.OSS-initiatief positief onthaalde.   
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Om het  B.OSS -project verder te bestendigen wordt momenteel gewerkt aan de  structuur 
van B.OSS, waarbij een wetenschappelijke raad wordt gezocht onder de koepel van zowel 
SPE als CEpiP, samen met adviseurs van het KCE, het WIV en het College voor Moeder en 
Pasgeborene.  
 

 Tot slot…                                                                   

Willen we u allen nogmaals hartelijk danken voor uw  inzet voor B.OSS! 
 
En willen we u ook nu weer uitnodigen om met ons mee te denken over 

 hoe we B.OSS kunnen verbeteren 
 en hoe we B.OSS in stand kunnen houden…  
 

Uw mening  wordt heel erg gewaardeerd! 
 
 

 

B.OSS wenst u een gezond en gelukkig 2017! 

 
Met vriendelijke groeten, namens het B.OSS –team,  

 

Prof Dr M Hanssens  Mevr C Leroy    Dr C Roelens 
Prof Dr  Y Englert  Mevr F Bercha    Dr A Langedock 
Prof K Roelens   Mevr V Van Leeuw       Dr G Vandenberghe  
          
         


