U bent zwanger van een eenling?
U bent tussen 18 jaar en 45 jaar?
U bent minder dan 3 maanden zwanger?

Dan is deze studie rond opsporing
van diabetes en zwangerschapsdiabetes
voor u zeer interessant!

?

Waar gaat de BEDIP-N studie over?
De BEDIP-N studie bestudeert een nieuwe manier om diabetes
tijdens de zwangerschap op te sporen.
Jaarlijks worden in België bijna 135 000 vrouwen zwanger. Vijf
tot tien percent van hen krijgt tijdens de zwangerschap te maken
met een te hoge bloedsuiker. Het is erg belangrijk om dit op
tijd vast te stellen en te behandelen. Hoge bloedsuikers verhogen
immers het risico op verwikkelingen voor moeder en kind,
zowel tijdens als na de zwangerschap. Daarom raadt men bij elke
zwangere vrouw een opsporingstest aan. Hierbij wordt de bloed
suiker gemeten na het drinken van een suikeroplossing. Er is
echter veel discussie over hoe deze test best geïnterpreteerd wordt,
en welke afkapwaarden gehanteerd moeten worden.
In de BEDIP-N studie worden zowel een niet gekende vooraf
bestaande diabetes vroeg in de zwangerschap als een nieuw ontstane zwangerschapsdiabetes opgespoord. Hierbij worden nieuwe
afkapwaarden geëvalueerd. Er worden gegevens verzameld over
de opvolging voor de bevalling, de bevalling zelf en de gezondheid van de baby. Bij een verhoogde bloedsuiker worden ook
gegevens verzameld over de opvolging en behandeling hiervan,
en over de evolutie van de suikerwaarden na de bevalling.

Waar ligt het verschil tussen
de BEDIP-N studie en de gewone
opvolging van uw zwangerschap?
Uw behandeling en opvolging zullen niet verschillen van de
normale aanpak bij een zwangerschap. U krijgt geen studie
medicatie toegediend. Enkel de gebruikte referentiewaarden
van de suikerspiegels bij de opsporingstesten zijn specifiek voor
de studie.
Er zal u gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen tijdens
de verschillende bezoeken en er zullen extra bloedstalen afgenomen worden voor het analyseren
van uw suikermetabolisme. U krijgt
ook een extra opsporingstest voor
zwangerschapsdiabetes tussen 24-26
weken die specifiek is voor de studie.
Alle andere visites zijn standaard
zoals voor alle zwangeren.



Heeft u interesse?

Spreek uw gynaecoloog of vroedvrouw aan
voor meer informatie.
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