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Juli 2017.   
Het B.OSS-gebeuren kabbelde de afgelopen 6 maand rustig verder, waardoor u door B.OSS  
althans niet overspoeld werd met nieuwsberichten.  
Maar nu dus hoog tijd voor wat nieuws vanuit het B.OSS-front, met de zomervakantie en 
dus hopelijk een mooie tijd in het verschiet. 
 

2de B.OSS publicatie 

 
In juni 2017 werd het manuscript dat rapporteert over ‘peripartum hysterectomy and 
arterial embolisation in Belgium’ aanvaard voor publicatie door het open access tijdschrift 
BMJ Open. U hoort zeker van ons zodra dit online staat. 
 
De resultaten van de 3de afgeronde studie, namelijk ‘Eclampsie in Belgium’ mag u 
verwachten in het najaar 2017. 
 

Lopende studies 

 
 Antenatal Pulmonary Embolism (APE): januari 2015-december 2018 

21 aangemelde gevallen -  19 complete vragenlijsten  
Hartelijk dank aan allen, mede namens Dr Caroline Roelens die de studie coördineert.  
 

 Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy (SHIP): september 2015-december 2017  
17 aangemelde gevallen -  10 complete vragenlijsten 
3 van de aangemelde casussen beantwoordden niet aan de inclusiecriteria voor de 
studie.   
- Geen inclusie indien het hemoperitoneum het gevolg was van een trauma, een 

uterusruptuur of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap 
- Een chirurgische ingreep is een noodzakelijke voorwaarde (laparoscopie, 

laparotomie of keizersnede) 
 

 Anaphylaxis in pregnancy:  september 2016-januari 2018 
1 aangemelde casus -  1 complete vragenlijst 



Hartelijk dank ook voor de snelle afronding van deze rapportering, mede namens Steve 
Mc Call in Oxford die de studie coördineert.  
 
In bijlage sturen we u een handige poster (A4-formaat) om op uw verloskamer of 
materniteit te hangen en collega’s, assistenten en vroedvrouwen te herinneren aan de 
lopende studies van B.OSS. 

 

Deelname en Respons  

 
Met trots mogen we zeggen dat alle Belgische materniteiten, met uitzondering van 1 
centrum in Brussel, momenteel instemmen om deel te nemen aan de B.OSS -registratie. 
Momenteel zijn dit 107 centra.  
 
De response rate in 2016 was 87% (1109 ingevulde van 1275 verstuurde 
rapporteringsformulieren).  
Nogmaals een warme oproep om gebruik te maken van de link in de oproepmail, die het 
rapporteren heel eenvoudig maakt: het vraagt slechts 3 klikjes en kost je minder dan 1 
minuut om te rapporteren over de afgelopen maand.  
 
Laat ons zeker weten indien deze link bij u niet optimaal zou werken. Of indien u het 
rapporteren in de toekomst aan een collega of een (hoofd)vroedvrouw of secretaresse wil 
overlaten.  
 

 
 
 

HASH 

 
Sinds januari 2017 staat op de B.OSS-website geen patiënt-identificeerbare informatie meer 
te lezen: geen namen, geen geboortedatums, geen ziekenhuiscodes. 
Deze zijn allen vervangen door de zogenaamde “hash”.  
Deze wordt wèl aangemaakt aan hand van de naam en geboortedatum van de patiënte die 
door u worden ingevuld, maar B.OSS memoriseert deze informatie NIET. 
 



Dit vraagt een extra inspanning van u, als B.OSS-contactpersoon:  
We verwachten voortaan dat u ZELF de identiteit bijhoudt van de casussen die u 
rapporteert.  
De “hash” stelt u wel in staat om te verifiëren of het over de juiste patiënte gaat: door 
opnieuw invullen van naam en geboortedatum zal u dezelfde “hash” bekomen (CAVE: 
hoofdlettergevoelig). 
Indien u hierover vragen zou hebben, mag u ons uiteraard steeds contacteren via het 
gekende emailadres B.OSSvlaanderen@gmail.com.   
 
 

Nog steeds een hekel punt: het Ethisch Comité  

 
Ruim anderhalf jaar na de hernieuwde goedkeuring door het centraal Ethisch Comité UGent 
eind 2015, is de lokale goedkeuring in een groot aantal centra nog steeds niet rond.  

Het Franstalige deel van ons land deed een succesvol inhaalmanoeuvre, waardoor de 
Vlaamse materniteiten zeker niet langer mogen achterblijven.  

Een dringende oproep daarom aan de 24 Vlaamse centra die het lokaal advies nog niet 
hebben doorgestuurd. 

We zullen u allen nogmaals aanschrijven of opbellen om deze queeste af te ronden.  
Aarzel niet om ons te contacteren indien we u kunnen helpen: b.ossvlaanderen@gmail.com.  
 

Informatiebrief aan de patiënte is NIEUW 

 
Door de terechte opmerkingen van een aantal ethische comités over het summiere karakter 
van onze informatiebrief aan de patiënte, werd werk gemaakt van een nieuwe 
informatiebrief. 
U vindt deze (in het Nederlands, Frans en Engels) op de website. 
 
Op de laatste pagina werd een ‘toestemmingsformulier’ toegevoegd.  
Dit kwam er op vraag van enkele centra.  Voor de meeste centra hoeft dit 
toestemmingsformulier echter NIET te worden ingevuld, gezien dit niet werd opgelegd 
door het centraal EC van het UGent en zo ook door de meeste EC’s, omdat B.OSS 
retrospectief en uitsluitend anonieme gegevens verzamelt.   
 

INOSS: International Network of Obstetric Survey Systems 

 
De jaarlijkse meeting in mei 2017 ging door in Copenhagen.  
B.OSS werd er vertegenwoordigd door een Vlaamse en Franse delegatie.  
 
Belangrijke zaken die hier aan bod kwamen zijn:  

- De deelname van B.OSS aan twee INOSS-studies: SHIP en Anaphylaxis 
- B.OSS als hoofdonderzoeker van een internationale vergelijkende studie over 

uterusruptuur. Een publicatie van deze studie mag u verwachten in het najaar 2017.  
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- De deelname van B.OSS aan een internationale vergelijkende studie over peripartum 
hysterectomie: de anonieme B.OSS-data van de afgeronde studie (2012-2013) 
worden hiervoor getransfereerd naar Oxford. 

- Via een uitgebreide Delphi procedure werd een éénduidige (wetenschappelijke) 
definitie bekomen van 8 belangrijke obstetrische complicaties (eclampsie, 
uterusruptuur, vruchtwaterembolie, peripartum hsyterectomie, ernstige postpartum 
haemorrhagie,  abnormal invasive placentation, SHIP, cardiac arrest and /or 
perimortem CS). De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht via een 
publicatie in de BJOG. 

 

SAVE THE DATE:  3-4 mei 2018 

 
U mag nog een officiële uitnodiging met details verwachten, maar noteer alvast 4 mei in uw 
agenda. 
De jaarlijkse INOSS-meeting gaat volgend jaar door in ons eigen Belgen land. We nodigen de 
INOSS-gasten uit op 3 mei in het PAND in Gent om te beraadslagen over lopende en 
toekomstige projecten. 
Op vrijdag 4 mei bent u van harte uitgenodigd op een klein symposium, met onder meer 
een aantal INOSS-experts aan het woord over ‘Ernstige Maternale Morbiditeit’.  Aansluitend 
zal B.OSS uitgebreid aan bod komen tijdens de PhD-verdediging van Griet Vandenberghe. 
We hopen op een talrijke aanwezigheid van alle B.OSS -onderzoekers en sympathisanten.   
 

Deelname aan de WHO -  GLOSS - study 

 
Maternale sepsis is wereldwijd een belangrijke oorzaak van maternale mortaliteit en 
ersntige morbiditeit.  
De WHO organiseert daarom de GLOBAL MATERNAL SEPSIS STUDY: een studie die 
mondiaal gedurende 1 week (28 november tem 4 december 2017) alle gevallen van 
maternale infectie zal registreren.   
Ook hoge inkomenslanden nemen deel aan deze grootse studie via de INOSS-groep. In 
België zal het B.OSS-platform hiervoor worden ingezet. U ontvangt nog nader bericht over 
de concrete uitwerking hiervan. Op basis van peilingen in Nederland en United Kingdom 
verwachten we op deze week een 100 tot 150 inclusies.  
 
Please report any pregnant woman or recently pregnant woman (up to 42 days after the end 
of pregnancy) who has received any investigation or treatment for presumed infection 
and who has been admitted for at least 12 hours. 
The following are examples of women who would be expected to be included: 

●       Those with clinical signs suggestive of infection 

●       Those with a sample sent for culture for presumed infection 

●       Those prescribed antibiotics or other antimicrobial at admission or during hospital 
stay EXCEPT for prophylaxis at e.g. caesarean section or for GBS or 3rd or 4th degree 
tear or PROM. 

AND/OR Any maternal death caused or aggravated by a suspected or confirmed infection.  
 



Als bewustmakingscampagne wordt op 12 september 2017  door de WHO en Global Sepsis 

Alliance een gratis online  congres georganiseerd over maternale en neonatale sepsis. 

https://www.youtube.com/channel/UCGWOyfh1lz4tI7R6tERyjpQ 

 

Wetenschappelijke raad  

 
Het voorstel om voor B.OSS een wetenschappelijke raad te organiseren onder de koepel van 
zowel SPE als CEpiP, die daartoe één keer per jaar de koppen bijeen zullen steken, werd 
goedgekeurd door de beide partijen.  
 
B.OSS behoudt daarnaast zijn bestuur binnen het College voor Moeder en Pasgeborene, die 
sinds start tot op heden het B.OSS-project inhoudelijk en financieel ondersteunt.  
 

Tot slot…  

 
mogen we u allen weerom hartelijk danken en prijzen voor uw niet-aflatende inzet voor 
B.OSS. 
B.OSS wordt gerealiseerd dankzij uw vrijwillige bijdrage, wat geen evidentie is naast een 
meer-dan-vol klinisch takenpakket.  
  
Laat ons ook zeker weten wat jouw ideeën zijn 
 Over hoe B.OSS verder te verbeteren en te bestendigen 
             Over toekomstige B.OSS projecten 
Uw mening  wordt heel erg gewaardeerd! 
 
 
We wensen u een warme en deugddoende zomer,  

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 L Dias Nunes  Dr G Vandenberghe   
Prof W Zhang   Mevr V Van Leeuw           
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