
SATURATIEMETING ALS SCREENING
OP AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN



Welkom!

Beste lezer, 

Super dat u als verloskundigenpraktijk meedoet aan de screening bij pasgeborenen door middel van
saturatiemeting!

Achtergrond*
De hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking. Ongeveer een kwart van de
kinderen geboren met een hartafwijking heeft een zogenaamde kritische hartafwijking. Als er niet
medisch wordt ingegrepen bij deze kinderen, dan overlijden zij in de eerste levensmaand. Het
vroegtijdig ontdekken is cruciaal om snel te kunnen ingrijpen. Op dit moment wordt nog ongeveer 30-
40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken echo. Na de geboorte zijn
symptomen niet direct zichtbaar; die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Dan is het soms al te
laat. Door het uitvoeren van een saturatiemeting door alle eerstelijns verloskundigen op een aantal
vast momenten na de geboorte, kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord
én gered! En het is niet belastend voor het kind of de ouders!

Implementatie
Stichting Hartekind investeert in saturatiemeters voor alle eerstelijns verloskundigen om 35
kinderlevens per jaar te redden. Stichting Hartekind zet zich namelijk in voor kinderen met een
hartafwijking met als doel om de overlevingskansen van hartekinderen te vergroten en de kwaliteit
van leven te verbeteren, met als motto: ‘Kind zijn, hart nodig!’.

Om uw praktijk éénmalig van iSpO2 saturatiemeters van producent Masimo te voorzien, hebben wij dit
document opgesteld. Het document bestaat uit 2 onderdelen: een deelnameverklaring en een
invulformulier. 
De deelnameverklaring wordt eenmalig ingevuld door de contactpersoon van de
verloskundigenpraktijk. Met de deelnameverklaring tekent de contactpersoon dat de
verloskundigenpraktijk graag deelneemt in het gebruik van saturatiemeting bij pasgeborenen en
akkoord gaat met de in de deelnameverklaring genoemde punten. 
Het invulformulier dient door iedere verloskundige in de verloskundigenpraktijk te worden ingevuld.
Hiermee bevestigd de verloskundige dat zij de deelnameverklaring heeft gelezen en akkoord gaat met
de in de deelnameverklaring genoemde punten en de privacy voorwaarden. 

Graag ontvangen wij de ingevulde deelnameverklaring en invulformulier(en) van u retour. Hierna
zullen wij de bestelling van de saturatiemeters in werking zetten. 

Bij vragen of opmerkingen mag u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan via
saturatie@hartekind.nl. Meer informatie over het project en een toelichting over de typen
saturatiemeters kan u vinden op onze website. 

Met HARTelijke groet, 

Stichting Hartekind

* Narayen, I. C. (2017). Neonatal screening with pulse oximetry.

mailto:saturatie@hartekind.nl
http://www.hartekind.nl/saturatiemeting
http://www.hartekind.nl/saturatiemeting


Wij krijgen voor elke verloskundige en vaste waarneemster binnen onze praktijk éénmalig een
saturatiemeter van Stichting Hartekind. In totaal zijn dat … iSpO2 meters van Masimo. Van deze
meters ontvangen wij graag:

Wij hebben kennis genomen van het screeningsprotocol, verklaren ons akkoord hiermee en
streven naar uitvoering van de handelingen zoals daarin beschreven staan.
Wij verwachten … pasgeborenen per jaar te kunnen screenen door middel van een saturatiemeting
Wij geven akkoord voor goed gebruik van de met dit formulier verkregen data volgens de privacy
verklaring van Stichting Hartekind
Wij hebben bijgaand invulformulier door elke verloskundige laten invullen. Hierdoor gaan alle
verloskundigen akkoord met de verwerking van gegevens en verklaren kennis te hebben genomen
van de verdere inhoud van de deelnameverklaring.
Wij gaan akkoord met het ontvangen van informatie over het project en het gebruik van de meters.
Stichting Hartekind is niet aansprakelijk voor het gebruik, eventuele schade of andere negatieve
uitkomsten door het gebruik van de meter of enige andere vorm van schade.

Deelnameverklaring screening door middel van saturatiemeting

Datum: ...............................

Betreft: Deelnameverklaring saturatiemeter

Hierbij verklaar ik dat onze praktijk deelneemt in het gebruik van de saturatiemeter bij pasgeborenen
voor het screenen op aangeboren hartafwijkingen;

         … sensoren met een lightning connectie (iPhone)
         … sensoren met een micro-usb aansluiting (Android)
         … sensoren met een usb-c aansluiting (nieuwere Android)

Naam contactpersoon (tevens ondertekenaar):…………………………………………………………..….

E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………

Telefonisch bereikbaar op:..……………………………………………………………………………………

Praktijknaam:……………………………………………………………....……………………………………..

Praktijkadres:..……………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats:..…………………………………………………………………………………………….

Postadres (indien anders dan praktijkaders):…………..………………………………………………..…….

Postcode en plaats (indien anders dan praktijkaders):...……………………………………………………

De praktijk maakt deel uit van het VSV (naam en plaats):…………………………………………………..

De naam van het ziekenhuis in het VSV is:……………………………………………………………………

Handtekening: ………………………….

https://www.hartekind.nl/privacy-verklaring


Meer informatie

Meer informatie over het project kan u vinden op onze website. 

Voor technische vragen over de meter, garantie of het gebruik kunt u contact opnemen met de
producent van de iSpO2 meter: Masimo via techserviceeu@masimo.com 

Contactgegevens in geval van vragen en/of opmerkingen 
Stichting Hartekind  
Professor W.H. Keesomlaan 12
1183 DJ Amstelveen

saturatie@hartekind.nl      

Onderzoeksteam POLAR 
Dr. Ilona Narayen           Kinderarts in opleiding, LUMC
Prof. Dr. Nico Blom       Kindercardioloog, LUMC & Amsterdam UMC
Prof. Dr. Arjan te Pas    Neonatoloog, LUMC

http://www.hartekind.nl/saturatiemeting
mailto:techserviceeu@masimo.com


Invulformulier per verloskundige screening d.m.v. saturatiemeting

Ik ontvang graag éénmalig een iSpO2 saturatiemeter van Stichting Hartekind. De meter zal ik
gebruiken bij het screenen van pasgeborenen. Hierbij streef ik naar uitvoering van de handelingen
zoals beschreven in het screeningsprotocol.

Door het invullen van dit formulier geef ik akkoord voor de verwerking van gegevens volgens de 
privacy verklaring van Stichting Hartekind en bevestig ik dat ik de deelnameverklaring heb gelezen en
akkoord ben.

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….

Tussenvoegsel: ………………………………………………………………………………………………..

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Type meter (keuze uit: lightning, micro-usb of usb-c aansluiting): ………………………………………..

Handtekening: ...............................................................

Datum: ........................
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privacy verklaring van Stichting Hartekind en bevestig ik dat ik de deelnameverklaring heb gelezen en
akkoord ben.

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………….

Tussenvoegsel: ………………………………………………………………………………………………..

Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Type meter (keuze uit: lightning, micro-usb of usb-c aansluiting): ………………………………………..
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Datum: ........................
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