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De HIPPO studie - we zijn er bijna!
Op 1 juli 2021 was het een jaar geleden dat we met de HIPPO studie zijn
gestart in Nederland. In een aantal centra is het inmiddels alweer even
geleden dat deze studie is afgerond. Door middel van deze nieuwsbrief
brengen we jullie graag op de hoogte van het verloop van deze studie en
de vervolgplannen waar achter de schermen druk aan wordt gewerkt!
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Als ons centrum klaar is met de studie, wat dan?
Nadat de laatste patiënt met zijn of haar ouders heeft
deelgenomen aan de HIPPO studie, lijkt de studie wellicht
verdwenen van de NICU. Op de achtergrond wordt
echter heel hard gewerkt aan het compleet maken van
alle gegevens in een online database (Castor).
Naast de gegevens uit het studieboekje is er namelijk ook
een groot deel wat uit het elektronisch patiëntendossier
wordt gehaald. Deze stap is erg belangrijk om
daadwerkelijk te kunnen leren uit alle deze waardevolle
gegevens!

En dan eindelijk, de eerste resultaten!
Nadat alle gegevens compleet zijn gaan we zo snel
mogelijk aan de slag met het beschrijven hiervan.
Wat maken de prematuren op onze afdelingen mee
in de eerste 28 dagen? Welke invloed heeft dit op
hun ontwikkeling? En daarnaast op het
welbevinden van deze ouders?
We verwachten de eerste resultaten rond de zomer
van 2022 te kunnen presenteren. Uiteraard gaan we
ervoor zorgen dat dit alle deelnemende afdelingen
én ouders bereikt.

Van onderzoek naar de impact van stress naar
verbetering van uitkomst
Toekomstplannen
Terwijl de HIPPO studie ontzettend goed loopt op alle Nederlandse NICU’s zijn we
achter de schermen druk bezig met vervolgplannen. Waar we ons tot nu toe
richtten op het in kaart brengen van stress en het bepalen van de impact hiervan,
kunnen we ons in een volgende stap gaan richten op het verbeteren van de
uitkomsten voor prematuur geboren kinderen en hun ouders.
HIPPO-2 zal zich richten op interventies om de stress te minimaliseren,
neuroprotectie, de veerkracht van kinderen en hun ouders en de ouder-kind
binding. Dit doen we door een betere ondersteuning na de opname op de NICU,
educatie en een optimale ondersteuning in de maatschappij.
In samenwerking met veel verschillende zorgverleners (o.a. artsen,
verpleegkundigen en psychologen) en organisaties werd op 7 oktober een
subsidieaanvraag ingediend om financiering voor dit landelijke vervolgproject te
verkrijgen (NWO – Nationale Wetenschaps Agenda).
Op dit moment zijn we in afwachting van een reactie.
We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

De HIPPO studie werd
mede mogelijk gemaakt
door de subsidie van de
vriendenloterij

Nog vragen, aanvullende suggesties of opmerkingen?
Neem contact met ons op via HIPPO@erasmusmc.nl
Namens het volledige HIPPO consortium
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