2 augustus 2016
Mededeling van uit de werkgroep Onderzoek (Riannen Scholten)
Beste collega's,
Hier een update met betrekking tot de Incas-2. Graag goed doorlezen, het geeft je niet
alleen handvaten om de Incas te laten slagen maar ook om de pilot in zijn geheel weer
wat meer te doorzien.
Meconiummap
In de teamruimte van de 2e lijn is een groene meconiummap aanwezig. Hierin vindt je
een formulier met checklist die je helpt om alle zorg rondom je baring met MHV
compleet te doen. Een handig geheugensteuntje! Vul het formulier compleet in: een
deel van de informatie wordt voor de eerste monitoring gebruikt.
Daarnaast vindt je in de map: MHV-protocol, formulieren incas, weigeringenlijst pilot
etc. Kortom: je vindt er alles wat je moet weten als je iemand met MHV hebt.
1e lijn is verantwoordelijk voor inclusie nameting Voor de voormeting is er een dubbel
vangnet: de 2e lijn includeert in principe iedereen die medisch is geworden durante
partu (m.u.v. foetale nood) voor de voormeting, en de 1e lijn checkt in het kraambed
of dit inderdaad gebeurd is. In de pilot is dit dubbele systeem er niet! Wij zijn als 1e lijners
namelijk degene die alle zorg verlenen. Dus zorg ervoor dat je dame die in de pilot
bevalt het toestemmingsformulier heeft ingevuld voor de incas (formulieren en
enveloppen zijn in de teamkamer aanwezig).
Je wordt gebeld als je dit niet gedaan hebt
Wanneer iemand geen informed consent formulier in heeft gevuld voordat zij het
ziekenhuis uit gaat. Dan komen we achter je aan! Zonder dollen: dan word je op je
verantwoordelijkheid gewezen en moet je alsnog zelf de inclusie regelen en zorgen dat
dit ook in de map op de vk genoteerd staat.
Iemand in de pilot moet meedoen aan de Incas.
Leg uit wanneer je verteld over de pilot, dat een vereiste is dat mevrouw meewerkt aan
de Incas. Dus als zij geen vragenlijst in wil vullen en/of geen toestemming geeft voor
dossieronderzoek, dan ontvangt zij reguliere zorg en wordt zij dus overgedragen aan de
2e lijn.
Graag indien dit gebeurt registreren op de weigeringenlijst in de meconiummap.
Aangeven dat het een weigering van mevrouw zelf is, en niet vanwege vol liggen.
Tevens graag op deze lijst registreren wanneer jijzelf of een collega niet geschoold is of
om een andere reden weigert de partus af te maken.
Eenmaal in de pilot, blijft iemand in de pilot.
Er blijkt soms onduidelijkheid wanneer er een andere MI ontstaat, bijvoorbeeld bij een
NVU na MHV. Eenmaal in de pilot, blijf iemand in de pilot. Dus ook al wordt iemand
alsnog medisch, alle administratie en Incas moet gebeuren zoals voor alle barenden in
de pilot. Dus ook al heb je geen kind aangepakt, zodra je met MHV een CTG hebt
aangesloten zit iemand in de pilot en gaat ze er niet meer uit.
Voormeting gaat door
Blijf alle dames die durante partu worden overgedragen includeren voor de
voormeting, we lopen echt achter en missen veel mensen!

