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Beste AURORA vrienden, 

 

Inclusies: stand van zaken 

Bij de niet-zwangere dames
momenteel 162 inclusies; bij de zwangere dames 
zijn het nu 82 inclusies. 

 

 

Samenwerking met 

Een aanvraag tot ethische goedkeuring werd ingediend om 
samenwerking te starten met het CHR Mons
dr. Jean Saey, dr. Pascale Grandjean, dr. Ides Colin en mevr. Marie 
Saey 

 

 

Onderzoekspaper AURORA protocol

Begin september werd het AURORA protocol als 
paper gesubmit bij BMC Pregnancy & Childbirth. 
Na contact met de editor blijkt dat de paper nog 
steeds onder revisie is. Van zodra we meer weten, 
brengen we jullie op de hoogte. 

 

 

Onderzoeksresultaten angst & depressie

Verschillende abstracts over angst & depressie tijdens 
zwangerschappen na bariatrische heelkunde werden aanvaard en 
voorgesteld op verschillende
Conference Obesity and Pregnancy, …). We plannen 
schrijven
bariatrische heelkunde, waarbij we gaan vergelijken met normal weight 
en obese zwangeren en e
van omega 3 vetzuren 

 

 

 ‘Obesitas en zwangerschap – handboek voor d

Dit praktische handboek werd recent uitgegeven en omvat tal van 
interessante hoofdstukken m.b.t. obesitas, 
zwangerschap, metabole programmering, borstvoeding en uiteraard 
ook bariatrische heelkunde. 

Red: Annick Bogaerts &Roland Devlieger

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=97890441
31543   

nieuwsbrief 

zwangere dames hebben we 
zwangere dames 

Samenwerking met CHR Mons-Hainaut 

Een aanvraag tot ethische goedkeuring werd ingediend om 
samenwerking te starten met het CHR Mons-Hainaut. We verwelkomen 
dr. Jean Saey, dr. Pascale Grandjean, dr. Ides Colin en mevr. Marie 

 en hopen op een vlotte samenwerking en veel inclusies.

Onderzoekspaper AURORA protocol 

Begin september werd het AURORA protocol als 
paper gesubmit bij BMC Pregnancy & Childbirth. 

ijkt dat de paper nog 
revisie is. Van zodra we meer weten, 

 

Onderzoeksresultaten angst & depressie 

Verschillende abstracts over angst & depressie tijdens 
zwangerschappen na bariatrische heelkunde werden aanvaard en 
voorgesteld op verschillende congressen (NOCOGO, DPSG, Hot Topic 
Conference Obesity and Pregnancy, …). We plannen 
chrijven over angst en depressie tijdens zwangerschappen na 

bariatrische heelkunde, waarbij we gaan vergelijken met normal weight 
en obese zwangeren en een eventuele relatie met de maternale inname 
van omega 3 vetzuren nagaan. 

handboek voor de hulpverlener’ 

Dit praktische handboek werd recent uitgegeven en omvat tal van 
interessante hoofdstukken m.b.t. obesitas, gewichtstoename tijdens de 
zwangerschap, metabole programmering, borstvoeding en uiteraard 
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dr. Jean Saey, dr. Pascale Grandjean, dr. Ides Colin en mevr. Marie 
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Verschillende abstracts over angst & depressie tijdens 
zwangerschappen na bariatrische heelkunde werden aanvaard en 

congressen (NOCOGO, DPSG, Hot Topic 
Conference Obesity and Pregnancy, …). We plannen om een paper te 

over angst en depressie tijdens zwangerschappen na 
bariatrische heelkunde, waarbij we gaan vergelijken met normal weight 

en eventuele relatie met de maternale inname 



 
 

Moederschapsrust – vervanging 

Doctoraatsstudente Goele is momenteel met moederschapsrust tot 
uiterlijk maart 2016. Voor inclusies en vragen verwijzen we in deze 
periode graag door naar: 

Julie Luyssen → niet-zwangeren 
Co-assistente Verloskunde 
Julie.luyssen@student.kuleuven.be, 0498 77 38 77 

Emma Vanderveken → zwangeren en moedermelkstudie 
Studente Biomedische Wetenschappen 
emma.vanderveken@student.kuleuven.be, 0478 54 10 24 

 

 
Info of vragen? 
Prof. Dr. Roland Devlieger, roland.devlieger@uzleuven.be, 016 34 22 12 
Goele Jans, goele.jans@med.kuleuven.be, 016 34 28 10 
Secretariaat Verloskunde, nancy.dons@uzleuven.be, 016 34 22 00 
www.aurorastudy.org, www.aurorastudy.org/en, www.aurorastudy.org/fr 

 

 


