
Studie deelname 2019. 

Studies lopen soms enkele jaren. 

De volgende studies hebben een deelnemer in het jaar 2019: 

 

• Gynaecologische studies: 

 

1. Prosecco: Procedurele sedatie voor hysteroscopische myomectomie: kosteneffectiviteit en 

patiëntvoorkeur, studie is gestopt met includeren van studie patiënten op 26-9-2019. In totaal zijn er 

in het JBZ 5 patiënten voor deze studie geïncludeerd. 2 daarvan in het jaar 2019. 

2. SAM: Een vergelijkende studie tussen twee vaginale, baarmoeder sparende operaties bij de 

behandeling van een verzakking met klachten: de modified Manchester en de sacrospinale fixatie. 

Deze studie is gestopt met includeren van studie patiënten op 18-02-2020. In totaal zijn er in het JBZ 

21 patiënten geïncludeerd. 20 daarvan in het jaar 2019.  

3. Eva: Een onderzoek naar de effectiviteit van vaginale oestrogeencrème bij vrouwen na de menopauze 

die een verzakkingsoperatie ondergaan. Deze studie is nog open voor inclusie. In totaal hebben we in 

het JBZ nu 4 studie patiënten geïncludeerd, waarvan 2 in het jaar 2019.  

4. Soma: Een vergelijkende studie tussen twee behandelwijze van een endometrioom, medicenteus of 

een operatie. Deze studie is nog open voor inclusie. In totaal zijn er in het JBZ 2 patiënten 

geïncludeerd, beide in het jaar 2019.  

5. Myomex-2: een vergelijkende studie tussen de behandelwijze van myomen. Medicatie ( ulipristal) of 

een operatie ( myoomverwijdering). Deze studie staat on Hold. In totaal zijn er 3 patiënten in het JBZ 

geïncludeerd, alle drie in heet jaar 2019. 

 

 

• Verloskunde studies: 

 

1. April: Lage dosis aspirine in de preventie van recidiverende spontane vroegtijdige bevalling (APRIL). 

Deze studie is gestopt 1-5-2019. In totaal zijn er in het JBZ 3 patiënten geïncludeerd, waarvan 1 in het 

jaar 2019. 

2. High low: Laag-moleculair gewicht heparine om terugkerende VTE tijdens de zwangerschap te 

voorkomen: een gerandomiseerde gecontroleerde trial van twee doses. Deze studie is nog steeds 

open voor inclusie, in totaal zijn er in het JBZ 16 patiënten geïncludeerd, waarvan 2 deelnemers in het 

jaar 2019. 

3. Sugar dip: Het doel is om de effectiviteit van orale behandeling als eerstelijnsbehandeling voor GDM 

(na dieetinterventie) te vergelijken met conventionele behandeling met insuline. Deze studie is nog 

open voor inclusie, in totaal hebben we in het JBZ 1 inclusie, die was in het jaar 2019. 

4. Tango DM: kijkt naar de effectiviteit van de nieuwe criteria DGM. Deze studie is nog open voor 

inclusie. In totaal zijn er in het JBZ 3 inclusies gedaan, waarvan 2 in 2019. 

5. Triple M: studie die kijkt naar de effectiviteit van medicatie bij een miskraam. Deze studie is inmiddels 

gestopt. In het JBZ hebben we 14 inclusies die alle in het jaar 2019 zijn geïncludeerd. 

6. Drigitat: een studie die kijkt naar de definitie groeivertraging, de behandelwijze daarvan en de lange 

termijn uitkomsten, kinderen worden vervolgd tot 2 jarige leeftijd. Deze studie is nog open voor 

inclusie in het JBZ zijn er nog geen deelnemers. 

 

 

 

• Fertiliteit studies: 

 

1. Foam: Is Hysterosalpingo Foam Sonography (HyFoSy) een kosteneffectief alternatief voor 

hysterosalpingografie (HSG) bij het beoordelen van de doorgang van de eileiders in subfertiele 

vrouwen? 

2. IVF 38+:Maakt de kans op een doorlopende zwangerschap resulterend in levend geboren worden met 

IVF toe in vergelijking met afwachtend management over een periode van 8 maanden. 

3. Foam RCT 2: 

4. Scratch 1 en 2: Leidt endometriumkrassen bij vrouwen met implantatiestoornissen na een eerste IVF / 

ICSI-cyclus tot lagere kosten als gevolg van een vermindering van het aantal volgende IVF / ICSI-cycli 

dat nodig is om een levende bevalling te bereiken 



5. Ex IUI: Wat is de effectiviteit van IUI-OH bij paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit 

en een slechte prognose voor de natuurlijke conceptie? 

6. T4 life: Is suppletie met levothyroxine effectief (meer levendgeborenen) bij euthyroid-vrouwen met 

terugkerende miskramen en auto-immuniteit van de vrouw. 

7. Alife 2: Anticoagulantia voor levende foetussen bij vrouwen met terugkerende miskramen en erfelijke 

trombofilie. 

8. Pain: 

9. Zin en zwanger: Leidt zes maanden op internet gebaseerde seks counseling van nature tot een 

aanhoudend zwangerschapspercentage en is het kosteneffectiever in vergelijking met zes maanden 

van afwachtend management zonder begeleiding over seksuele activiteit, toezicht of ondersteuning? 

10. Scratch OFO: Leidt endometrium krassen tot verhoogde geboortecijfers bij paren met onverklaarde 

onvruchtbaarheid (UEI) en een goede prognose (Hunault> 30%)? 

11. Summer:  


