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tijdens de zwangerschap1-3

Frequent geneesmiddelgebruik

voor de meeste geneesmiddelen op de markt5

Informatie over de veiligheid ontbreekt

want RCTs kunnen niet worden uitgevoerd6

Observationele ‘real-world’ data zijn nodig

1Mitchell AA, Am J Obstet Gyneco (2011),, 2Larcin L, Pharmacoepidemiol Drug Saf (2021) 3Ceulemans M, Pharmacoepidemiol Drug Saf (2019), 
5Adam MP, Am J Med Genet (2011), 6Lupatelli A, Int J Clin Pharm (2018)

1. Achtergrond



Meer weten?

We schreven recent een blog over onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap 
voor KU Leuven Instituut voor Kind en Jeugd

Lees deze hier: https://www.kuleuven.be/child-youth/nl/blog/posts/geneesmiddelen-en-zwangerschap-samen-op-
weg-naar-veilig-en-rationeel-gebruik

https://www.kuleuven.be/child-youth/nl/blog/posts/geneesmiddelen-en-zwangerschap-samen-op-weg-naar-veilig-en-rationeel-gebruik


2. Wat is BELpREG?

Online vragenlijsten tijdens en 
na de zwangerschap

BELpREG 
database

Onderzoek naar de 
veiligheid van 

geneesmiddelen

BELpREG registratie systeem



Interdisciplinair BELpREG team

BELpREG Stuurgroep :

Prof. Maarten De Vos, Prof. Karel Allegaert, Prof. Annick Bogaerts, Prof. Titia Hompes, Prof. Anne Smits, 
Prof. Kristel Van Calsteren, and Prof. Jan Verbakel

BELpREG Project coördinators : 

Prof. Veerle Foulon     Dr. Michael Ceulemans        Apr. Laure Sillis

Het BELpREG wordt ondersteund door KU Leuven C3 funding (C3/20//095).



▪ Socio-demografische achtergrond
▪ Verloop huidige zwangerschap
▪ Relevante voorgeschiedenis
▪ Geneesmiddelengebruik
▪ Blootstelling alcohol, roken en drugs

▪ Verloop huidige zwangerschap
▪ Geneesmiddelengebruik
▪ Blootstelling alcohol, roken en drugs

▪ Zwangerschapsuitkomten
▪ Uitkomsten bij baby
▪ GeneesmiddelengebruikWat vragen?

Wanneer? Eerste BELpREG vragenlijst
Opvolg BELpREG vragenlijsten:
elke 4 weken tijdens de zwangerschap

Postpartum BELpREG vragenlijsten:
binnen de 8 weken na de bevalling

Verloop deelname

Inschrijving
Website www.belpreg.be

eConsent Link naar beveiligd BELpREG vragenlijsten omgeving

Interesse in deelname?

Afsluitende vragen & einde van de studie
Bij miskraam of doodgeboorte

Email uitnodiging Email uitnodiging

http://www.belpreg.be/






3. Pilootstudie

Pilootstudie BELpREG project in 8 Eerstelijnszones (ELZs)

In detail opvolgen hoe het invullen van de vragenlijsten verloopt, en wat de ervaringen van BELpREG 
deelnemers en betrokken actoren/zorgverleners zijn

→ Tevredenheidsenquêtes en interviews bij (een selectie van) deelnemers
→ Interviews met (enkele) betrokken zorgverleners/actoren: ervaringen i.v.m. de implementatie van 

het BELpREG project in hun dagelijkse praktijk

→ Met deze inzichten het systeem / project verbeteren (vóór we BELpREG nationaal uitrollen)

Het BELpREG onderzoeksproject werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ / KU Leuven (S66464).
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4. Hoe kan ik als zorgverlener helpen?

= Bekend maken van het BELpREG onderzoek onder (zwangere) vrouwen
✓ Zwangere vrouwen aan spreken en (blijven) motiveren
✓ BELpREG promomateriaal uit hangen / delen

Wie kan ik aanspreken voor deelname aan BELpREG?
✓ Zwangere vrouwen
✓ Liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap

… maar instappen kan op ieder moment tijdens de zwangerschap
✓ Zowel vrouwen die geneesmiddelen gebruiken, met een bestaande aandoening als vrouwen die 

weinig / geen geneesmiddelen gebruiken (controlegroep!) 

→ In deze fase geen datacollectie door zorgverleners (toekomstperspectief)
→ Zwangere vrouwen zélf zullen via onze website aanmelden en de online BELpREG vragenlijsten invullen
→ Betrokkenheid van verschillende zorgactoren



4. Rekruteringsmateriaal?

✓ Drukwerk (A3 posters, ‘postkaart’)
✓ Digitale versies: om te delen via 

website, sociale media, 
media voor beeldscherm



Contact

info@belpreg.be

www.belpreg.be

mailto:info@belpreg.be
http://www.belpreg.be/

