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De HIPPO studie - van idee tot plan
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de opzet voor de HIPPO studie,
Happiness for the Improvement of Premature and Parental Outcome. Een
samenwerking tussen het Erasmus MC (o.l.v. Prof. Reiss en dr. Simons),
Amsterdam UMC (o.l.v. Prof. van Kaam) en UMC Utrecht (o.l.v. Prof. Benders)
resulteerde in dit mooie project. Na de eerste beoordeling van de METC in
het Erasmus MC als niet-WMO plichtig volgen inmiddels de andere
ziekenhuizen en is de start in zicht!
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag van alle ontwikkelingen op de
hoogte houden.

Wanneer gaan we starten met de HIPPO studie?
Op dit moment is het studieteam bezig met de laatste voorbereidingen. Zo wordt
momenteel de database ontwikkeld in Castor, worden de folders voor ouders gedrukt
en de studieboekjes gemaakt. De verwachting is dat de oorspronkelijke HIPPO
studie na alle COVID-maatregelen zal kunnen starten in het Erasmus MC en de
andere ziekenhuizen snel zullen volgen.

Fantastisch als het lukt om in deze hectische periode toch ook in de
andere ziekenhuizen al zoveel mogelijk de voorbereidingen (zoals
goedkeuring METC) te treffen die nodig zijn voor de start van de studie,
zodat we na de COVID-maatregelen snel overal kunnen gaan starten.
Twijfel niet bij vragen en neem contact op via hippo@erasmusmc.nl!

Een overzicht van de landelijke verspreiding van de HIPPO studie.
Hopelijk staan binnenkort overal de lichten op groen!

HIPPOVID studie gestart in Erasmus MC
Aangezien de COVID-19 maatregelen grote invoed lijken te hebben op
de stress van ouders zijn we deze week in het Erasmus MC begonnen
met de HIPPOVID studie. Dit is een amendement voor de HIPPO studie
waarin voornamelijk aandacht is voor het in kaart brengen van de stress
van ouders. In samenwerking met de psychologen (KLIK & Erasmus MC)
kunnen we hiermee direct aan de slag.
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