
Gezocht:       input en feedback van organisaties
         in de onderzoeksprojecten aan de hogescholen
Wil jij vanuit jouw organisatie, met een minimum aan tijdsinvestering, deelnemen aan een onderzoekspriject van een Vlaamse 

hogeschool? Dat kan! Als bonus kan je na afloop de projectresultaten onmiddellijk in jouw organisatie implementeren

Korte schets van de probleemstelling

In Vlaanderen lijdt 1/5 zwangere vrouwen aan maternale 

distress (MD). MD wordt gedefinieerd als een emotioneel 

onevenwichtige staat specifiek gedurende de periode van de 

zwangerschap, wel of niet gerelateerd aan het verloop van 

de zwangerschap en/of de komende bevalling. De meest fre-

quente klachten zijn depressie en angst. De korte- en lange-

termijneffecten hebben invloed op de vrouw, haar familie en 

de maatschappij. Vroege detectie van voorspellende factoren 

of het identificeren van de aanwezigheid van MD kan zorgen 

voor een betere en gerichte ondersteuning van deze doelpo-

pulatie om zo MD tijdens de zwangerschap te voorkomen of 

verminderen.

Onderzoek wijst uit dat VR een non-farmacologische vorm 

van analgesie vormt door de veranderde activiteit van het 

lichaamseigen pijnmodulatiesysteem (Mahrer & Gold, 2009). 

Toch blijft er onenigheid over de effectiviteit en de werkzaam-

heid van deze pijnbestrijdingstechniek 

(Malloy & Milling, 2010; Mahrer & Gold, 2009). Ter bestrijding 

van arbeidspijn wordt doorgaans gebruik gemaakt van epidu-

rale analgesie (EA) al dan niet in combinatie met opioÃ¯den, 

niet-opioïden of lachgas. In 2017 werd in BelgiÃ« bij 74.4% 

van de primipara1 en 55.1% van de multipara2 die vaginaal 

bevielen gebruik gemaakt van EA (Devlieger, et al., 2017). EA 

verhoogt de kans op oxytocinegebruik, een verlengde uitdrij-

vingsduur, vaginale kunstverlossing, hypotensie, motorisch 

blok, maternale temperatuurstijging en urineretentie (Fede-

ratie Medisch Specialisten, 2008).Ook lachgas heeft nevenef-

fecten zoals nausea, braken, duizeligheid en sufheid. Non-far-

macologische methoden ter bestrijding van arbeidspijn zijn 

bijvoorbeeld: relaxatietherapie, hydrotherapie, massage, 

aromatherapie en transcutane elektronische zenuwstimula-

tie. De effectiviteit hiervan staat tot op heden ter discussie 

(Koyyalamudi, et al., 2016; Smith, et al., 2011) en de zoektocht 

naar andere manieren om pijn te bestrijden gaat verder

Doelstelling van de projectidee

Het doel is om zowel in eerste als tweedelijns verloskun-

de de ‘What’s up mama’ zelf-assessment tool en de Virtual 

relief applicatie te implementeren (aan de hand van patient 

journey mapping, workshops voor professionals) enerzijds en 

anderzijds een doorgronde evaluatie van klinische effectivi-

teit (inzake coping, pijn en angst) en gezondheidseconomi-

sche analyse. Dit project zal zorgen voor een integratieproces 

alsook een verbeteringsproces om zoveel mogelijk te voldoen 

aan de noden van patiënten, zorginstellingen, zorgprofes-

sionals. Daarnaast betrekken onderzoekers commerciële 

spelers in het veld om het marktpotentieel in de verloskunde

dichter naar hen toe te brengen. o
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Interesse? 

 Voor dit projectidee Heb je zelf een projectidee? Neem contact op met

Ria Bollen
projectcoördinator Blikopener
beleidsadviseur onderwijs & innovatie 
Vlaamse Hogescholenraad

ria.bollen@vlaamsehogescholenraad.be  

Luka Van leugenhaege
luka.vanleugenhaege@ap.be 
Check Luka haar LinkedIn profiel.

Profiel van de leden van de begeleidingscommissie 

De projectmedewerkers werken momenteel nog een het 

samenstellen van de begeleidingscommissie.

Mogelijke activiteiten tijdens de uitvoering 

What’s up mama: een zelf-assessment tool die, mits de nodige 

aanpassingen op basis van recent verzamelde data, meteen 

inzetbaar is in de praktijk. De tool fungeert als een ondersteu-

nend, toegankelijk platform dat vrouwen zelf kunnen gebrui-

ken op momenten dat zij het nodig achten. Door antwoord te 

geven op gemakkelijke vragen, wordt er ingeschat in hoeverre 

er angst en/of stress aanwezig is en welke bijbehorende ad-

viezen hiervoor een oplossing, ondersteuning kunnen bieden. 

Vrouwen kunnen de website zo vaak als zij zelf nodig achten 

bezoeken, waarbij zij telkens verschillende adviezen kunnen 

zien op basis van hun antwoorden. Dit advies op maat werd 

door de gebruikers als de belangrijkste troef gezien. Aan de 

hand van semigestructureerde interviews bij de gebruikers 

van de website kwamen er ook enkele noden naar voor, die 

het mogelijk maken de tool te verbeteren en verder te ver-

spreiden, zoals het verbeteren van de user experience (min-

der klikken) en meer grafische ondersteuning van de web-

site. De ‘Virtual Relief’ applicatie, een virtual reality ervaring 

ontwikkeld voor zwangere vrouwen om te kunnen omgaan 

met pijn tijdens de arbeidsfase. De applicatie werd ontwikkeld 

op basis van het iteratieve proces van design thinking en 

reeds getest in een kleinere pilootstudie. Het Virtual Relief 

project doorliep de eerste fasen van een ontwikkelingsproces 

voor Virtual Reality applicaties in de gezondheidszorg  waarbij 

volgende specifieke realisaties op basis van wetenschappelijk 

onderzoek, aanbevelingen voor VR in de gezondheidszorg(4) 

en design thinking:

• Een prototype voor coping met arbeidspijn bij zwangere 

vrouwen dewelke werd getest in een klinische setting ter 

evaluatie van aanvaardbaarheid, haalbaarheid en initiële 

klinische effectiviteit.

• Een patient journey mapping, inclusief hygiënische richt-

lijnen, ter ondersteuning van het implementatieproces 

van VR in de Vlaamse verloskundige setting.

• Workshops voor professionals omtrent het project.

• Een gedetailleerd onderzoeksprotocol voor een randomi-

sed controlled trial ter evaluatie van klinische en gezond-

heid economische uitkomsten, waarvoor reeds een ruim 

consortium werd opgezet in Vlaanderen, WalloniÃ« en 

Nederland.

 

Verwachting van het projectresultaat
*”Ready-to-use” innovatieve tools:

• Een online zelf-assessment tools ‘What’s up mama’

• Een virtual reality applicatie voor HDM’s om zwangere 

vrouwen te ondersteunen in het omgaan met angst en 

pijn.

• Economische evaluatie van deze innovatieve tools in de 

praktijk

• Duurzame implementatie in het Vlaamse (en internatio-

nale) perinatale zorgpad




