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Patiëntinformatiebrief: Angst rondom zwangerschap en bevalling 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

U bent gevraagd om een vragenlijst in te vullen voor ons medisch-wetenschappelijk onderzoek onder 

zwangeren die tussen de 8 en 20 weken zwanger zijn. Via deze brief willen wij u informatie geven 

over ons onderzoek.  

 

Doel van het onderzoek 

Sommige vrouwen zijn erg bang voor de bevalling. Ons doel is om een werkzame behandeling te 

vinden voor deze vrouwen.  

 

Wat houdt het onderzoek in? 

Wij vragen u om eenmalig een vragenlijst in te vullen, u bent hier circa 5-10 minuten mee bezig.   

Bij een zeer klein aantal van de vrouwen die de vragenlijst invullen, zal het formulier aanleiding 

geven voor een gesprek. Na dit gesprek krijgt de helft een extra behandeling bij een psycholoog 

aangeboden naast de gebruikelijke zwangerschapsbegeleiding, de andere helft krijgt de gebruikelijke 

zwangerschapsbegeleiding. Aan het eind van de zwangerschap zal nogmaals een gesprek 

plaatsvinden, en tijdens en na de zwangerschap vragen we u verschillende vragenlijsten in te vullen.  

De kans is groot dat het voor u blijft bij deze eenmalige korte vragenlijst. Als wij u toch uitnodigen 

voor het persoonlijk gesprek,  dan zullen we u hier uitgebreid over voorlichten. U krijgt informatie op 

papier, en wij vragen opnieuw uw toestemming.  

 

Voor- en nadelen van deelname 

Er zijn geen nadelen of risico’s voor u verbonden aan deelname. Er zijn ook geen directe voordelen 

voor u. De eventueel aangeboden behandeling is gratis. 

  

Deelname is geheel vrijwillig 

Als u niet wilt deelnemen, of (zonder reden) voortijdig stopt, heeft dat geen gevolgen voor de 

begeleiding van uw zwangerschap. De begeleiding verloopt dan zoals gebruikelijk.  

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

Deze worden zorgvuldig geanonimiseerd: er komt een nummer in plaats van uw naam. Alleen de 

onderzoekers van dit project hebben toegang tot uw gegevens. De verloskundigen en artsen die uw 

zwangerschap en bevalling begeleiden hebben geen toegang tot uw antwoorden op de vragenlijsten.  

 

Informatie 

Indien u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Dr. 

M.G. van Pampus via het secretariaat Gynaecologie van het OLVG, telefoonnummer (020) 599 38 94. 

 

Bespreekt u uw vragen liever met een onafhankelijk arts, dan u contact opnemen met Dr. A.A.M.W. 

van Kempen, kinderarts in het OLVG, via het secretariaat Kindergeneeskunde van het OLVG, 

telefoonnummer (020) 599 35 28. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog in het OLVG 

Melanie Baas, MSc psychologie, co-assistent 

Ruth Evers, verloskundige 

Dr. Claire Stramrood, gynaecoloog in opleiding 


