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Onwelbevinden en pijn bij neonaten met spina bifida
bEwERKING vaN EEN EERDER GEpublICEERDE pROSpECTIEvE COHORTSTuDIE*

Myrthe J. Ottenhoff, Ruben Dammers, Erwin J.O. Kompanje, Dick Tibboel en T.H. Rob de Jong  
Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:a5027

In 2005 werd in dit tijdschrift een analyse gepubliceerd van 
22 neonaten met een spina bifida bij wie het leven actief 
was beëindigd.1 De noodzaak tot levensbeëindiging was 
ondraaglijk, uitzichtloos en onbehandelbaar lijden. De 
wijze waarop dit lijden was vastgesteld, werd echter niet 
toegelicht. Dit is te meer opmerkelijk, omdat bij 18 van de 
22 neonaten werd gesteld dat zij tot geen enkele vorm van 
communicatie in staat waren. Overige medisch relevante 
gegevens, zoals het neurologisch uitvalsniveau van de mye-
lomeningocele, werden niet vermeld. Deze 22 sterfgevallen 
werden bij het Openbaar Ministerie gemeld en vormden de 
basis voor het zogenoemde Groningen-protocol.2,3 In dit 
protocol staan criteria voor levensbeëindiging van pas-
geborenen. Het werd door de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, het Openbaar Ministerie en de poli-
tiek als landelijk protocol geaccordeerd.
De hierop volgende discussies werden vooral gevoerd op 
ethische, juridische en morele gronden.4-16 Objectiveerbare 
gegevens over bijvoorbeeld onwelbevinden ( discomfort ) 
of pijnbeleving post partum of na een eventuele operatie 
ontbraken. Sinds ongeveer 10 jaar zijn er echter gevali-
deerde meetmethoden beschikbaar, zoals de Comfort 
behavioral (Comfort-b)-schaal en de visueel-analoge schaal 
(VAS).17

 Doel In de discussie rondom ac tieve levensbeëindiging van neonaten wijzen voorstanders op neonaten met een ernstige 
vorm van spina bif ida en hun verondersteld lijden. Hierbij wordt ook gesteld dat er geen ef fec tieve behandeling is 
om dit lijden te verlichten. De mate van onwelbevinden ( discomfor t ) en pijn bij deze neonaten is echter niet eer-
der op een gevalideerde wijze vastgelegd.

 opzet prospec tieve cohor tstudie.
 MethoDe Neonaten met een spina bif ida die waren opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam in de periode 1 januari 

2005-1 januari 2010, werden gedurende hun opname vóór en na de initiële behandeling ver volgd. Op basis van de ernst 
van de spina bif ida, gemeten met de lorbercriteria, vormden we 2 groepen. De primaire uitkomstmaat was een combi-
natie van de scores voor discomfor t, volgens de Comfor t behavioral (Comfor t-b)-schaal, en pijn, gemeten met een 
visueel-analoge schaal. Deze gecombineerde scores werden gekoppeld aan een gevalideerd en evidencebased pijn-
bestrijdingsalgoritme.

 Resultaten In totaal werden 28 neonaten geïncludeerd. bij 3,3% van de scores was discomfor t gerelateerd aan pijn. Dit percentage 
verschilde weinig tussen de pre- en postoperatieve periode en er was geen signif icant verschil tussen neonaten met 
een ernstige vorm van spina bif ida en een minder ernstige vorm (3,9 vs. 2,8%; p = 0,3). De gemiddelde dosering van 
paracetamol was 35 mg/kg per dag (95%-bI: 32-39) en van mor f ine 0,9 μg/kg per h (95%-bI: 0,6-1,2).

 ConClusie Gedurende de gehele ziekenhuisopname hadden alle neonaten met een spina bif ida een geringe mate van discomfor t en 
pijn, onaf hankelijk van de ernst van de aandoening of het al dan gesloten zijn van het defec t.
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In een prospectief cohortonderzoek onderzochten wij of 
het criterium ondraaglijk lijden te objectiveren is bij neo-
naten met een spina bifida. Daarnaast beoordeelden we in 
hoeverre discomfort en pijn bij deze neonaten te vermin-
deren waren met behulp van een gevalideerd en evidence-
based pijnbestrijdingsalgoritme.

patiënten en MethoDe

patiëntenpopulatie
Gegevens van pasgeborenen met een spina bifida werden 
prospectief verzameld in het Sophia Kinderziekenhuis in 
de periode 1 januari 2005-1 januari 2010. Pasgeborenen 
met een spina bifida en een bijkomende ernstige congeni-
tale aandoening of chromosomale afwijking die niet in 
verband kon worden gebracht met de spina bifida werden 
geëxcludeerd. Het uitvoeren van deze studie werd goed-
gekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie 
van het Erasmus MC in Rotterdam.

uitkoMstMaat
Voor het meten van discomfort werd de Comfort-b-
schaal gebruikt en voor de ernst van de pijn de VAS. 
Beide meetmethoden spelen een belangrijke rol in de 
richtlijn Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen 
van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde.18 
Binnen deze richtlijn wordt een algoritme voor het meten 
en behandelen van pijn bij kinderen gehanteerd, dat het 
resultaat is van een serie studies uitgevoerd door ons 
instituut.17,19-24 In dit algoritme worden beide meetinstru-
menten gecombineerd, omdat discomfort ook kan wor-
den verklaard door een andere factor dan pijn. Als bij een 
verhoogde Comfort-b-score ook de VAS-score is ver-
hoogd, wordt het discomfort het meest waarschijnlijk 
veroorzaakt door pijn en dienen pijnbestrijdende maatre-
gelen te volgen. Omdat lijden geen objectieve parameter 
is, beschouwen wij dit algoritme als de meest betrouw-
bare methode om discomfort en pijn bij pasgeborenen 
met een spina bifida te kunnen meten, zowel vóór als na 
het chirurgisch sluiten van het defect. Daarom gebruik-
ten wij als primaire uitkomstmaat een combinatie van de 
Comfort-b- en VAS-score, beide gescoord door verpleeg-
kundigen.
Door observatie van het gedrag van de patiënt gedurende 
2 minuten wordt de Comfort-b-score bepaald.17,25 Deze 
bestaat uit de som van de scores op 6 gedragselementen: 
alertheid, agitatie, respiratoire reactie bij beademde 
patiënten of de mate van huilen bij zelfstandig ademende 
patiënten, lichaamsbeweging, spierspanning, en gezichts-
expressie. Elk gedragselement wordt gescoord op een 
schaal van 1-5 met een maximale score van 30. Een 

taBel 1  Kenmerken van 28 neonaten met spina bifida die waren opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in 
Rotterdam in de periode 1 januari 2005-1 januari 2010, onderverdeeld volgens de lorbercriteria

 
kenmerken lorbergroep (n = 8) niet-lorbergroep (n = 20) p-waarde
 
♂; n (%) 4 (50) 10 (50) 0,99*
geboortegewicht in g; gemiddelde (95%-bI) 3214 (2922-3507) 3160 (2993-3330) 0,72†
zwangerschapsduur in wk; gemiddelde (95%-bI) 38,7 (37,2-40,1) 39,3 (38,2-40,3) 0,49†
follow-upduur in h; mediaan (95%-bI) 442 (97-787) 261 (194-327) 0,71‡
opnameduur op IC in h; mediaan (95%-bI) 180 (-104-464) 68 (5-131) 0,14‡
niveau van spina bifida; n

thoracaal
thoracolumbaal
lumbaal
lumbosacraal

1
4
1
2

0
0
5
15

0,001*§

hydrocefalus; n (%) 7 (88) 19 (95) 0,22*
meningitis; n (%) 1 (13) 0 0,31*

* p-waarde berekend met fisher-exacttoets.
† p-waarde berekend met ongepaarde student-t-toets.
‡ p-waarde berekend met mann-whitney-u-toets.
§ Thoracale en thoracolumale niveaus vergeleken met lumbale en lumbosacrale niveaus; significante waarde is in rood weergegeven.
 

▼  uitleg ▼
Poliomyelitis

thoracolumbaal defect of hoger ernstige verlamming: graad 4 (hoog-

stens nog functie van de heupflexoren, heupadductoren en M. quadri-

ceps) of graad 5 (hoogstens nog functie van de heupflexoren) vergrote 

hoofdomtrek van > 2 cm boven p90

kyfose

bijkomende ernstige congenitale aandoening of ernstige perinatale 

morbiditeit
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Comfort-b-score ≥ 17 werd geclassificeerd als discom-
fort; discomfort moet zo veel mogelijk worden verlicht.26

Een verpleegkundige beoordeelde pijn op een VAS van 0 
( geen pijn ) tot 10 ( meest ernstige pijn ). Een VAS-score 
≥ 4 werd geclassificeerd als pijn en vormde een indicatie 
voor eventueel additionele analgetische behandeling.17,27

Mogelijk veRstoRenDe vaRiaBele
Om te onderzoeken of de mate van discomfort en pijn 
afhankelijk zijn van de ernst van de spina bifida maakten 
wij onderscheid tussen ernstige en minder ernstige vor-
men van spina bifida op basis van de lorbercriteria (zie 
uitlegkader).19 De neonaten werden verdeeld in een lor-
bergroep (neonaten die aan ≥ 1 lorbercriteria voldeden) 
en een niet-lorbergroep (neonaten die niet aan lorbercri-
teria voldeden).

statistisChe analyse
Verschillen tussen de lorbergroep en niet-lorbergroep 
werden vergeleken met een ongepaarde student-t-toets 
voor normaal verdeelde, continue variabelen of met een 
mann-whitney-U-toets voor niet-normaal verdeelde, 
continue variabelen. Discrete variabelen werden vergele-
ken met een χ2-toets of met de fisher-exacttoets wanneer 
1 of meer van het verwachte aantal waarden < 5 was. Om 
tijdsafhankelijke of operatiegerelateerde discomfort en 
pijn vast te stellen, werden de Comfort-b- en VAS-scores 
vergeleken tijdens verschillende follow-upperiodes (pre-
operatief, 0-24 h postoperatief, > 24-48 h postoperatief en 
> 48 h postoperatief); hiervoor gebruikten wij de 
rangsomtoets van Wilcoxon.

Resultaten

patiëntkenMeRken
In totaal werden van 29 opeenvolgende pasgeborenen met 
een spina bifida gegevens verzameld, van wie 1 patiënt 
werd geëxcludeerd wegens het syndroom van Edward 
(trisomie 18). 20 patiënten werden geboren in het Sophia 
Kinderziekenhuis en 8 werden hier opgenomen binnen 48 
h na geboorte. De 28 geïncludeerde patiënten waren 14 
jongens en 14 meisjes. De gemiddelde zwangerschapsduur 
was 39,1 wk (95%-BI: 38,3-39,9) en het gemiddelde geboor-
tegewicht was 3178 g (95%-BI: 3041-3315). Een spina bifida 
op het lumbale niveau kwam het meest voor, bij 17 patiën-
ten; 26 patiënten hadden een hydrocefalus.
Deze variabelen verschilden niet significant tussen pasge-
borenen in de lorbergroep (n = 8) en die in de niet-lor-
bergroep (n = 20), behalve het niveau van de spina bifida 
(tabel 1). Alle patiënten hadden een retentieblaas, waar-
voor intermitterende katheterisatie werd gestart. Na 
multidisciplinair overleg en instemming van de ouders 
werd bij alle kinderen uiteindelijk besloten tot chirurgi-
sche behandeling.
De totale follow-upduur, gedefinieerd als de opnameduur 
voor primaire behandeling van de spina bifida, was 
gemiddeld 317 h (95%-BI: 210-424). De gemiddelde post-
operatieve opnameduur op de intensive care (IC) was 103 
h (95%-BI: 14-190); binnen 36 h werden 14 patiënten (50%) 
ontslagen van de IC. De totale follow-upduur en de 
opnameduur op de IC verschilden niet tussen de 2 groe-
pen (zie tabel 1). Er was geen verband tussen de follow-
upduur en de ernst van de spina bifida (p = 0,7).

taBel 2  Discomfort- en pijnscores en analgeticagebruik van 28 neonaten met spina bifida tijdens pre- en postoperatieve follow-upperiodes

 
variabelen preoperatief 0-24 h postoperatief > 24-48 h postoperatief > 48 h postoperatief totaal
 
vaS-score;
   mediaan (interkwartiele uitersten)
   score ≥ 4; n (%)

0 (0-0)
10 (4,3)

0 (0-1)
11 (6,7)*

0 (0-0)
1 (1,3)

0 (0-0)
21 (3,0)

0 (0-0)
43 (3,7)

Comfort-b-score;
   mediaan (interkwartiele uitersten)
   score ≥ 17; n (%)

11 (10-13)
19 (7,6)*

10 (9-11)
10 (6,1)*

11 (10-12)
1 (1,3)

11 (11-13)
66 (9,2)*

11 (10-13)
96 (7,9)

combinatiemeting met vaS-score ≥ 4 en  
Comfort-b-score ≥ 17; n (%)

9 (3,9) 10 (6,1)* 1 (1,4) 17 (2,6) 37 (3,3)

paracetamoldosering in mg/kg per dag;
   gemiddelde (95%-bI)
   mediaan (interkwartiele uitersten)

28 (20-36)
0 (0-57)

30 (19-42)
25 (0-67)

48 (40-55)
53 (52-60)

36 (32-41)
54 (0-62)

35 (32-39)
53 (0-60)

morfinedosering in µg/kg-per uur;
   gemiddelde (95%-bI)
   mediaan (interkwartiele uitersten)

0,2 (-0,1-0,4)
0 (0-0)

3,6 (2,0-5,2)
2 (0-6,3)

1 (0,1-1,8)
0 (0-0)

0,8 (0,4-1,2)
0 (0-0)

0,9 (0,6-1,2)
0 (0-0)

vaS = visueel-analoge schaal voor meting van pijn; Comfort-b = ‘Comfort behavioral’-schaal voor meting van onwelbevinden (‘discomfort’)
* Significant hoger percentage vergeleken met > 24-48 h postoperatieve periode, berekend met rangsomtoets van wilcoxon.
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sCoRes vooR DisCoMfoRt en pijn
Tijdens de cumulatieve follow-uptijd van 9082 h verzamel-
den wij in totaal 1258 scores, waarvan 87% een gecombi-
neerde Comfort-b- en VAS-meting was. 3,7% van de VAS-
scores was ≥ 4, 7,9% van de Comfort-b-scores was ≥ 17 en 
3,3% van de gecombineerde scores was groter dan deze 
afkappunten. Deze percentages varieerden tijdens de pre- 
en postoperatieve follow-upperiodes (tabel 2). Het percen-
tage van de Comfort-b-scores, VAS-scores en gecombi-
neerde scores dat de afkappunten overschreed, was hoger 
bij neonaten in de lorbergroep dan in de niet-lorbergroep, 
maar deze verschillen waren niet significant (tabel 3).

analgetiCageBRuik
Alle patiënten kregen paracetamol rectaal; 21 patiënten 
(75%) ontvingen daarbij ook morfine intraveneus. De 
gemiddelde doseringen per follow-upperiode staan ver-
meld in tabel 2. Paracetamol en morfine werden gedu-
rende respectievelijk 59,4 en 13,9% van de cumulatieve 
follow-uptijd voorgeschreven. De gemiddelde voorge-
schreven dosering paracetamol verschilde niet tussen de 
lorbergroep en niet-lorbergroep (zie tabel 3). Pasgebore-
nen in de lorbergroep kregen wel een significant hogere 
morfinedosering, terwijl de mediane morfinedosering 0 
μg/kg per h (interkwartiele uitersten: 0-0) was voor beide 
groepen was (zie tabel 3). De figuur laat de gemiddelde 
doseringen paracetamol en morfine voor de 2 patiënt-
groepen zien tijdens de verschillende follow-upperiodes.

BesChouwing

De mate van discomfort en pijn bij neonaten met een 
spina bifida was betrekkelijk gering en zelfs neonaten met 
een zeer ernstige vorm van spina bifida ervoeren relatief 
weinig pijn en ongemak; dit verschilde weinig tussen de 
verschillende follow-upperiodes. Bovendien kon elke 
mate van discomfort en pijn bij alle patiënten effectief 
behandeld worden met een gevalideerd en evidencebased 
algoritme voor pijnbestrijding.17,20-24,26 De paracetamoldo-
sering was niet gerelateerd aan de ernst van de spina 
bifida; alleen in de preoperatieve periode gebruikten neo-
naten in de lorbergroep significant meer paracetamol. 
Pasgeborenen met een ernstigere spina bifida hadden > 24 
h na de operatie gemiddeld meer morfine nodig, al was de 
mediane dosering 0; het werd dus weinig toegediend. 
Gedurende een groot deel van de follow-upperiode werd 
alleen paracetamol toegediend, wat indiceert dat de pijn 
beperkt was.28 De gecombineerde discomfort- en pijnsco-
res lieten ook zien dat er maar zelden behoefte was aan 
extra pijnstilling (bij 3,3% van de scores).
Chirurgische sluiting van het defect was een effectief 
middel om tot een stabiel welbevinden van deze pasgebo-
renen te komen, omdat de pijn- en discomfortscores in de 
verschillende postoperatieve periodes niet significant 
hoger waren dan in de preoperatieve periode. Bovendien 
waren de benodigde doses morfine in de postoperatieve 
periode overeenkomstig de standaarden voor pasgebore-

taBel 3  Discomfort- en pijnscores en analgeticagebruik van 28 neonaten met spina bifida, onderverdeeld volgens de 
lorbercriteria

 
variabelen lorbergroep (n = 8) niet-lorbergroep (n = 20) p-waarde
 
vaS-score;
   mediaan (interkwartiele uitersten)
   score ≥ 4; n (%)

0 (0-1)
25 (4,6)

0 (0-0)
18 (2,9) 0,13*

Comfort-b-score;
   mediaan (interkwartiele uitersten)
   score ≥ 17; n (%)

11 (10-13)
49 (9,5)

11 (10-12)
47 (6,7) 0,08*

combinatiemeting met vaS-score ≥ 4 en Comfort-b-score  
≥ 17; n (%)

20 (3,9) 17 (2,8) 0,3*

paracetamoldosering in mg/kg per dag;
   gemiddelde (95%-bI)
   mediaan (interkwartiele uitersten)

33 (28-38)
53 (0-58)

37 (33-42)
52 (0-67)

0,21†

morfinedosering in µg/kg-per uur;
   gemiddelde (95%-bI)
   mediaan (interkwartiele uitersten)

1,5 (0,9-2,1)
0 (0-0)

0,5 (0,2-0,7)
0 (0-0)

0,02‡

vaS = visueel-analoge schaal voor meting van pijn; Comfort-b = ‘Comfort behavioral’-schaal voor meting van onwelbevinden 
(‘discomfort’)
* p-waarde berekend met χ2-toets.
† p-waarde berekend met ongepaarde student-t-toets.
‡ p-waarde berekend met mann-whitney-u-toets.
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nen die algemene chirurgische behandelingen onder-
gaan.21,22 Omdat de ernst van de aangeboren afwijkingen 
niet van invloed was op de mate van discomfort of pijn, 
concluderen wij dat de behandeling van patiënten met 
ernstigere aandoeningen even goed te verdedigen is als 
die van patiënten met een minder ernstige aandoening.

DisCussie oveR gehanDiCapte pasgeBoRenen
Nederlandse onderzoekers hebben de afgelopen decennia 
al met enige regelmaat gepubliceerd over de behandeling 
van pasgeborenen met een spina bifida, waarbij de discus-
sie zich onder andere toespitste op de selectiecriteria en 
de kwaliteit van leven.29-32 Ook na de publicatie van Ver-
hagen et al. in 2005 is deze discussie vervolgd.1-3,6 Als kri-
tiek wordt onder meer genoemd dat de in 2005 gepubli-
ceerde argumenten voor uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
moeilijk te duiden zijn en daarom geen basis vormen voor 
actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen met spina 
bifida.33 Verder wordt gesteld dat palliatieve zorg altijd 
volstaat als gekozen wordt voor een niet-behandeltraject.34 
Ten slotte wordt ook de levensbeëindiging bij gehandi-
capte pasgeborenen ter discussie gesteld aan de hand van 
het non-discriminatieprincipe, zoals vastgelegd in het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.35

Onze resultaten sluiten niet alleen aan bij internationaal 
geaccepteerde richtlijnen over de behandeling van ernstig 
zieke kinderen,28 maar ook bij de aanbevelingen van de 
Ethics Working Group van de Confederation of European 
Specialists in Paediatrics over ethische dilemma s in de 
neonatologie.36 Daarin wordt onder andere gesteld dat 
binnen de kindergeneeskunde elke vorm van opzettelijk 

doden moet worden afgewezen, maar dat het geven van 
medicatie om het lijden te verlichten in uitzichtloze situ-
aties, ook al kunnen die de dood versnellen, gerechtvaar-
digd is.36

In alle publicaties worden alleen argumenten op ethische, 
juridische of filosofische gronden gegeven, maar een 
objectief wetenschappelijk argument ontbreekt, zowel bij 
de voor- als tegenstanders. Daarom beschouwen wij deze 
studie als de eerste empirisch onderbouwde evaluatie 
van de validiteit van het Groningen-protocol.

stuDieBepeRkingen
Toch heeft onze studie ook enkele beperkingen. Ten eer-
ste is het onderzoek in 1 ziekenhuis uitgevoerd en daarom 
zijn de resultaten niet zonder meer te extrapoleren naar 
andere centra. Ons centrum heeft wel een uitgebreide 
expertise in de behandeling van kinderen met een spina 
bifida. Het multidisciplinaire myelomeningoceleteam, 
dat hier circa 25 jaar geleden is opgericht, beoordeelt alle 
nieuwe patiënten. Sinds 2000 besteden we veel aandacht 
aan de diagnose en behandeling van pijn en discomfort 
bij pasgeborenen en kinderen, en dragen we bij aan inter-
nationale standaardisatie hiervan.17,21,26

Ten tweede kan er sprake zijn van een selectiebias, omdat 
verpleegkundigen geneigd zouden kunnen zijn pasgebo-
renen vaker te beoordelen als zij discomfort of pijn ver-
wachten. Dit gegeven behoort echter wel tot de dagelijkse 
praktijk op een kindergeneeskundige afdeling.
Ten derde eindigde de follow-up bij ontslag en daarom 
verschilt de lengte van de follow-upperiode tussen de 
kinderen. Als we ervan uitgaan dat de ziekenhuisop-

 

figuuR  Gemiddelde dosering van (a) paracetamol en (b) morfine voor 28 neonaten met spina bifida, onderverdeeld in niet-lorbergroep (n = 20, ■) en lorbergroep 

(n = 8, ■), tijdens de pre- en postoperatieve follow-upperiodes. p-waardes berekend met mann-whitney-u-toets.
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nameduur gerelateerd is aan de ernst en gecompliceerd-
heid van de aandoening, is het mogelijk dat de mate van 
discomfort en pijn is overschat. We vonden echter geen 
verband tussen deze variabelen en daarom beschouwen 
we onze conclusies als valide.

ConClusie

In dit representatieve cohort van pasgeborenen met een 
spina bifida zagen we een geringe mate van discomfort en 
pijn, onafhankelijk van de ernst van de aandoening of 
van het al dan niet gesloten zijn van het defect. Bovendien 
kon elke mate van discomfort of pijn op standaardwijze 
effectief worden behandeld door gebruik te maken van 
een gevalideerd pijnbestrijdingsalgoritme. De stelling 
dat neonaten met pijn en discomfort ondraaglijk en 
onbehandelbaar lijden en daardoor voor actieve levens-
beëindiging in aanmerking komen, kan dus niet worden 
onderbouwd, ook niet bij patiënten met de meest ernstige 
vormen van spina bifida.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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▼   leeRpunten  ▼
•	 Neonaten	met	een	spina	bifida	zouden	ondraaglijk	en	  

onbehandelbaar lijden en daarom wordt al jaren uitgebreid  

gediscussieerd over actieve levensbeëindiging; de mate van 

onwelbevinden	(	discomfort	)	en	pijn	bij	deze	neonaten	is	echter	

niet eerder geobjectiveerd.

•	 Neonaten	met	een	spina	bifida	hebben	een	geringe	mate	van	  

discomfort	en	pijn,	zoals	gekwantificeerd	met	gevalideerde	  

meetmethoden;	deze	zijn	onafhankelijk	van	de	ernst	van	de	  

aandoening	of	van	het	al	dan	niet	gesloten	zijn	van	het	defect.

•	 Discomfort	en	pijn	kunnen	effectief	worden	behandeld	door	

gebruik te maken van een gevalideerd en evidencebased 

pijnbestrijdingsalgoritme.

•	 Deze	bevindingen	kunnen	nuttig	zijn	bij	de	keuze	voor	actieve	

behandeling	of	palliatieve	zorg	bij	levenseindebeslissingen	voor	

gehandicapte neonaten.
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