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Samenvatting voor verpleegkundigen 
BeNeDuctus Studie 

 
Protocoltitel 
Multi-center, randomized non-inferiority trial of early treatment versus expectative 
management of patent ductus arteriosus in preterm infants. 

 
Verantwoordelijke lokale onderzoeker :______________________________________ 
 
Verantwoordelijke research coördinator :______________________________________ 
 

 
Type studie: 
FASE IV:  Klinisch wetenschappelijk onderzoek waarbij nagegaan wordt of het  
  niet geven van medicijnen om een open ductus Botalli te sluiten, even  
  goed is als het wel toedienen van deze medicatie bij te vroeg geboren  
  kinderen. Een zogenaamde ‘non-inferiority’ studie. 
OPEN:   Zowel behandelaar als ouders van de proefpersoon weten welke  

  ‘studie arm’ er is geloot. (Ibuprofen of afwachtend beleid) 
RANDOMISATIE: Door loting bepaald. 
MULTI-CENTER: Studie wordt verricht in meerder centra in Nederland en België. Het  
   streefaantal patiënten is 564 (282 in elke studie arm) totaal. 
 
Achtergrond onderzoek: 
Artsen dachten in het verleden te weten dat een open ductus (PDA) een risicofactor is voor 
het optreden van ernstige complicaties bij te vroeg geboren kinderen, zoals bijvoorbeeld 
chronische longaandoening (‘bronchopulmonale dysplasie’), hersenbloeding, darmontsteking 
(‘necrotiserende enterocolitis’) en een gestoorde nierfunctie. Daarom wordt over het 
algemeen nog getracht de ductus te sluiten met behulp van medicijnen. Wanneer het niet 
lukt om met medicijnen de ductus te sluiten, kan overwogen worden de ductus met een 
operatie te sluiten. 
Er zijn recente aanwijzingen dat het actief sluiten van de PDA niet zorgt voor een afname 
van de genoemde ernstige complicaties. Hierdoor is er over de hele wereld onder artsen veel  
discussie ontstaan of de PDA wel behandeld moet worden, of dat je juist afwachtend moet  
zijn. Deze afwachtende houding wordt op een aantal afdelingen al toegepast, maar er zijn  
ook nog afdelingen die de PDA snel behandelen. Geen van beide afdelingen kan met  
zekerheid zeggen dat zij de beste behandeling uitvoeren. Kortom, niemand weet welke  
manier van behandelen het beste is voor te vroeg geboren baby’s met een PDA. Met het  
huidige onderzoek willen we dat vaststellen. 
 
Doelstelling onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het niet geven van medicijnen om de ductus 
te sluiten, even goed is als het wel toedienen van Ibuprofen bij te vroeg geboren 
kinderen (minder dan 28 weken zwangerschapsduur). Wanneer behandeling van een PDA 
niet nodig zal blijken te zijn, kunnen de mogelijke bijwerkingen van de Ibuprofen en de grote 
belasting van een eventuele operatie voorkomen worden. 
 
Studie populatie: 
Kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken en bij wie in  
de eerste drie levensdagen met behulp van een echo van het hart een open ductus (PDA) is  
vastgesteld.  
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Inclusie criteria: 

 Zwangerschapstermijn < 28 weken 

 Postnatale leeftijd < 72 uur 

 Diameter PDA > 1.5 mm en ductale (voornamelijk) links-naar-rechts shunt 

 Getekend informed consent 
 
Exclusie criteria: 

 Persisterende pulmonale hypertensie (ductale rechts-/links-shunt > 33% van de 
hartcyclus) 

 Aangeboren hartafwijking, anders dan een PDA en/of een PFO 

 Levensbedreigende aangeboren afwijkingen 

 Chromosomale en/of congenitale afwijkingen die geassocieerd zijn met een 
gestoorde neurologische ontwikkeling 

 Contraïndicatie voor het toedienen van Ibuprofen: 
o Actieve bloeding (m.n. intracraniale/pulmonale of gastrointestinale bloedingen) 
o Trombocytopenie (<50x109/L) 
o Nierfalen (verhoogd kreatinine (>120 µmol/l) of oligurie (< 0.5 mL/kg/h)) 
o (aanwijzingen voor) necrotiserende enterocolitis  

 Toepassing van Ibuprofen voorafgaand aan randomisatie  
 

Interventie: 
1. Vroege behandeling met Ibuprofen (start ibuprofen < 72 uur na de geboorte), 

waarmee geprobeerd wordt de ductus actief te sluiten  

2. Afwachten op een spontane sluiting van de ductus. 
 
Onderzoeksdoelen: 
Primaire onderzoeksdoel is het vergelijken tussen de twee onderzoeksarmen in het optreden 

van overlijden en/of BPD (extra zuurstof behoefte) en/of NEC (Bell stage > IIa) bij 36 weken 

postmenstruele leeftijd (PMA). 

Secundaire onderzoeksdoelen zijn korte termijn gevolgen van hartfalen, optreden van  
ongewenste effecten tijdens de ziekenhuisopname en de lange termijn neurologische  
ontwikkeling, beoordeeld op een gecorrigeerde leeftijd (CGA) van 2 jaar. 
 
Tot slot vindt er een gezondheidseconomische evaluatie in de vorm van een 
kosteneffectiviteits-analyse en budget impact analyse plaats, waarbij onder meer gebruik 
gemaakt wordt van een enquete, die op 4 verschillende momenten naar de ouders wordt 
gestuurd. 
 
Lasten, baten en risico’s in verband met deelname 
 
Mogelijke voordelen van deelname:  
Een voordeel van het wachten op een spontane sluiting van de ductus is dat eventuele 
bijwerkingen van de Ibuprofen worden voorkomen. Mogelijke bijwerkingen van Ibuprofen zijn: 
verlaagd aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal witte bloedcellen, hersenbloeding, 
longbloeding, bronchopulmonale dysplasie, necrotiserende enterocolitis, maag- of 
darmbloeding en een gestoorde nierfunctie.  
 
Mogelijke nadelen van deelname:  
Een nadeel van het niet-behandelen van de ductus met Ibuprofen kan zijn dat de ductus 
mogelijk toch van invloed is op de conditie van het kind en daarmee het risico verhoogt op 
complicaties, zoals bronchopulmonale dysplasie, hersenbloeding, necrotiserende 
enterocolitis en een gestoorde nierfunctie. 
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Hieruit blijkt dat zijn de risico’s van wel en niet behandelen vrijwel identiek zijn en geeft dit 
nogmaals aan dat niet duidelijk is wat de beste keuze is. 
 
Belasting voor het kind 
Wanneer geloot wordt voor het behandelen van de ductus, dan wordt het medicijn via een 
infuus gegeven. Vanwege de vroeggeboorte is er in de eerste levensdagen altijd een infuus 
en hoeft er dus niet speciaal een extra infuus geplaatst te worden voor dit onderzoek. Er 
worden geen extra bloedafnames of onderzoeken verricht in het kader van dit onderzoek. 
 
Duur studie 
Nadat schriftelijk “informed consent” (toestemming) is verkregen van beide ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers voor deelname aan dit onderzoek zal door middel van loting 
(‘randomisatie’) bepaald worden voor welke ‘studie-arm’ het kind in aanmerking komt.  
Deze loting wordt uitgevoerd door een computer. Er bestaat dus een kans van 50% op 
behandeling van de PDA met Ibuprofen en van 50% op het wachten op een spontane 
sluiting van de ductus. In de verdere behandeling van het kind verandert er niets.  
Tijdens de studie worden de ouders viermaal (4 weken na de geboorte en op de leeftijd van 
6, 12 en 24 maanden na de uitgerekende datum) gevraagd een vragenlijst in te vullen. 
Daarmee wordt onderzocht of er een verschil tussen de twee behandelvormen is voor wat 
betreft de belasting voor zowel de patiënten als de ouders. Het invullen van deze vragenlijst 
kost per keer ongeveer tien minuten tijd. 
Als het kind een gecorrigeerde leeftijd van 24 maanden heeft, zal er een ontwikkelingstest 
worden uitgevoerd tijdens de regulaire poliklinische follow-up. Duur van de studie voor de 
patiënt is 2 jaar. Duur van de studie in het geheel (vanaf 1ste inclusie tot afsluiten laatste 
patiënt) zal ongeveer 4 jaar zijn. 
 
Aandachtspunten: 

1. Randomisatie kan pas plaatsvinden als aan alle in- en exclusie criteria is voldaan 
2. Randomisatie gebeurt via het internet. 
3. Patiënten worden gerandomiseerd voor óf behandeling met Ibuprofen óf afwachtend 

beleid ten aanzien van de PDA. 
4. Om deze studie goed uit te voeren zijn er werkbladen ontwikkeld. (de zogenaamde 

“Daily Recording” formulieren) Zie verderop in mapje. 
<72 uur e-mail aan beneductus.kg@radboudumc.nl bij:  

1. Overlijden 
2. Als blijkt dat een kind in de expectatieve studie-arm alsnog behandeld wordt voor 

de open ductus 
3. Ernstige bijwerkingen niet gerelateerd aan de prematuriteit 
4. Afwijken van het studieprotocol 
5. Noodprocedure Randomisatie envelop gebruikt, als het randomiseren via de  
computer niet lukt. 

 
Onduidelijkheden/vragen: 
Indien iets niet geheel duidelijk is of bij vragen, neem dan altijd contact op met de 
verantwoordelijke researchcoördinator of verantwoordelijke arts (zie blad 1). 
 


