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Bericht van de onderzoeker

EOS calculator
Beste lezers,
In Nederland worden dagelijks pasgeborenen preventief 
behandeld met antibiotica vanwege het risico op early-
onset sepsis (EOS), hoewel slechts 1-2:1000 levendgebore-
nen daadwerkelijk EOS heeft. Wij gaan onderzoeken of we 
de antibioticablootstelling kunnen terugdringen door ge-
bruik te maken van de EOS calculator, een algoritme dat een 
individueel EOS-risico berekent en een beleidsadvies geeft. 

Op 14 januari 2022 hebben we de METC goedkeuring 
ontvangen. Op dit moment wordt de studie in de tien 
deelnemende centra (Amstelland Ziekenhuis, Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, 
Flevo-ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Máxima Medisch 
Centrum, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Spaarne 
Gasthuis, Zaans Medisch Centrum) getoetst op lokale 
haalbaarheid. Inmiddels is de eerste inclusie binnen-
gehaald door het ZMC

Wil je meer weten over de studie? Bezoek vooral eens 
onze website op www.zorgevaluatienederland.nl/
eos-calculator-rct!
 
Tot de volgende update,
drs. Bo M. van der Weijden, 
arts-onderzoeker

Beste collega’s,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van SPIN, het onderzoeksnetwerk voor zorgevaluaties binnen de algemene 
kindergeneeskunde. We hopen elkaar hiermee te inspireren en te motiveren voor het opzetten en deelnemen 
aan zorgevaluaties binnen de algemene kindergeneeskunde. De nieuwsbrief zal 4 keer per jaar verschijnen en 
via de mail worden rondgestuurd aan geïnteresseerden. Daarnaast zijn de nieuwsbrieven te vinden op het 
SPIN-gedeelte op de NVK website. De komende tijd zullen we via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van 

de voortgang van de 3 door SPIN gesubsidieerde zorgevaluaties voorvloeiend uit onze kennis-
agenda. Uiteraard staan we open voor suggesties en verbeteringen, aarzel niet om ons 
suggesties of input te geven voor de nieuwsbrief via spin@nvk.nl.

Hartelijke groet 
Jolita Bekhof, voorzitter SPIN

Mint
Pepermuntolie bij functionele buikpijn?
• Subsidie van SPIN
• Goedkeuring van de METC
• 13 deelnemende centra
• Includeren start 1 mei
•  Via een app worden er dagboekjes  

verstuurd

Voor meer informatie ga naar 
www.zorgevaluatienederland.nl/mint

neoPARTNER
Het is voor ouders stressvol als hun 
kind na de geboorte wordt opgenomen. 
Kan de NeoZorg app hier hulp bieden?
Geweldig nieuws van deze zorgevaluatie. Op 7 maart 
was de eerste inclusie in het Zaans Medisch Centrum, 
inmiddels zijn 7 centra aan het includeren en staat de 
tussenstand op 30 inclusies. Een paar leuke tips: gewerkt 
wordt met een visitekaartje met een QR-code naar 
het wervingsfilmpje voor de ouders, drie geneeskunde 
studenten zijn de sterren van het transport-team. 
Ga voor meer informatie naar 
www.zorgevaluatienederland.nl/neopartner

https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/eos-calculator-rct


Landkaart lopende 
zorgevaluaties

Alle lopende zorgevaluaties 
algemene kindergeneeskunde 
worden in kaart gebracht.
Ga naar: www.nvk.nl/thema/SPIN

•  Met speciale dank aan het
St. Antoniusziekenhuis en het
JKZ voor de meeste inclusies
afgelopen half jaar

•  Tips voor counseling: bespreek
met ouders dat de reguliere
zorg (zoals eventuele antibioti-
cakuren) door kan gaan tijdens
studiedeelname

•  Voor meer informatie:
studiewebsite

Studiewebsites
www.zorgevaluatienederland.nl

Wilt u alles weten over lopende 
zorgevaluaties binnen de NVK, 
de deelnemende centra en de 
voortgang? Ga dan naar www.zorg-
evaluatienederland.nl/nvk

Leidt onderhoudsantibiotica tot 
minder luchtwegklachten?
•  Subsidie van Kiddy Good Pills en

Lizabeth von Freyburg stichting
• 12 deelnemende centra
•  Nog 84 van de 158 inclusies te

gaan in de komende 2 jaar

Klankbordbijeenkomst
13 juni 2022

Zet deze datum vast in de agenda. 
Van 19.30-21.00 uur wordt u 
geïnformeerd over de drie SPIN 
projecten en gaan we specifiek in 
op de vraag over het gebruik van 
communicatie middelen binnen 
ons netwerk.

maak kennis met 
commissielid

Alwin Brouwer
In het Nij 
Smellinghe 
ziekenhuis 
in Drachten 
werkt Alwin, 
gepromoveerd 
op monitoren 
van astma bij 
kinderen. Naast 
dat handge-
schreven dag-

boekjes voor de piekstroommeting 
niet betrouwbaar waren, bleek ook 
dat dagelijks elektronisch gemeten 
piekstroom onvoldoende bijdroeg 
aan monitoring en behandeling van 
astma bij kinderen. Onbedoeld was 
dat mijn eerste kennismaking met 
zorgevaluatie;

Nieuws en agenda

OOK INTERESSANT VOOR JOU
•  We willen graag kennis delen over inzetten van researchmedewer-

kers. Deel jouw ervaring graag met spin@nvk.nl
•  Bij de monitoring wordt ook altijd gekeken of de patiënt de informed

consent heeft meegekregen en het toestemmingsfomulier is gete-
kend en gedocumenteerd.

•  Bij wijziging van de lokale hoofdonderzoeker u dit moet melden aan
de projectgroep en zij dit moeten aanpassen op het ABR formulier

•  De lokale hoofdonderzoeker moet GCP of BROK gecertificeerd zijn.
•  De voortgang van de zorgevaluaties ook te zien is op de inclusie- 

monitor (zoek op specialisme kindergeneeskunde)

lees verder

email spin@nvk.nl
telefoon 088-2823306

NVK / SPIN

https://inclusiemonitor.nl/
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin
https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/approach-studie
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin/nieuws-spin
https://www.nvk.nl/themas/wetenschap-en-innovatie/spin/lopende-zorgevaluaties
https://zorgevaluatienederland.nl/associations/8f23382b-07dd-40ae-851a-cf4e3483dd9c



