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Vragenlijsten over jouw Zwangerschap en Bevalling 

 

Waarom krijg je deze vragenlijst? 

Je bent zwanger of je kreeg net een kind.  

Je krijgt daarom zorg van een verloskundige of dokter. 

 

De verloskundige en dokter willen graag weten hoe het gaat met jou en jouw kind. Dan kunnen zij de 

zorg geven die bij jou past.  

De verloskundige en dokter willen ook weten wat je van hun zorg vindt. Daarmee kunnen zij hun zorg 

verbeteren. 

Al deze informatie kan je in de vragenlijsten invullen.  

 

Ook voor jezelf kan het fijn zijn om de vragenlijst in te vullen.  

De vragen helpen om na te denken over wat je belangrijk vindt.  

Met de verloskundige of dokter kan je dan bespreken welke zorg je nodig hebt. 

 

Waar gaan de vragen over? 

De vragenlijst vraagt naar veel dingen rondom zwanger zijn, de bevalling en de eerste tijd met jouw 

kind.  

Bijvoorbeeld hoe het met je gaat, hoe jouw kind drinkt en of je tevreden bent met de zorg. 

 

Heb je klachten die niet in de vragenlijst staan? 

Vertel deze klachten ook aan jouw verloskundige of dokter.  

 

Wanneer krijg je de vragenlijst? 

Je ontvangt op 5 momenten een vragenlijst:  

1. Bij ongeveer 11 weken zwangerschap 

2. Bij ongeveer 28 weken zwangerschap 

3. In de dagen na je bevalling  

4. Ongeveer 5 weken na je bevalling 

5. Ongeveer 6 maanden na je bevalling 

 

Tijdens jouw zwangerschap en na de bevalling ontvang je een e-mail met de vragenlijst.  

Je vult de vragenlijst thuis in. 

Je stuurt de ingevulde vragenlijst terug naar jouw verloskundige of dokter. 

Tijdens de afspraak bespreekt de verloskundige of dokter de antwoorden met jou.  

In je kraamweek ontvang je ook een vragenlijst, die je thuis bespreekt met de verloskundige en 

kraamverzorgende.  

De laatste vragenlijst ontvang je 6 maanden na je bevalling. Indien nodig neemt de verloskundige of 

dokter contact met je op om de antwoorden te bespreken. 
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De zorg verbeteren voor alle zwangere vrouwen 

De vragenlijsten van alle vrouwen bij elkaar geven samen veel informatie.  

De dokters en verloskundigen leren hiervan.  

 

Wij hopen dat je het goed vindt dat wij jouw antwoorden ook gebruiken om onze zorg te verbeteren. 

Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar de tevredenheid met onze zorgverlening of naar de 

uitkomsten van de zorg.  

Wanneer wij jouw gegevens gebruiken, vermelden wij daarbij niet jouw persoonlijke gegevens (zoals 

naam, adres en patiëntnummer). Deze gegevens worden vervangen door een code.  

Jouw verloskundige of dokter bewaart jouw gegevens in een veilig systeem. 

 

Toestemming 

Voordat je de eerste vragenlijst invult, vragen wij je om toestemming te geven om jouw antwoorden 

te bewaren en te gebruiken voor kwaliteitsverbetering en/of onderzoek.  

 

Als je geen toestemming geeft, heeft dit geen invloed op de zorg die je krijgt. 

Je kan ook altijd je toestemming weer intrekken. Dit doe je door een mail te sturen naar je 

verloskundige of dokter of door te bellen.  

Je hoeft hiervoor geen reden te geven.  

 

Vragen 

Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je 

lezen op de website van jouw verloskundige of dokter. 

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder?  

Neem dan contact op met jouw verloskundige of dokter.  

 

 


