
  
 

Gefeliciteerd 
Van harte gefeliciteerd met jouw zwangerschap. Zorg  

goed voor jezelf en je ongeboren baby. Dat is 

belangrijk. We zullen jou en je partner daar zo goed 

mogelijk bij begeleiden. We houden rekening met wat jij 

belangrijk vindt. Op verschillende momenten in jouw 

zwangerschap stellen we jou daarom een aantal 

vragen. Onder andere met een korte vragenlijst. Die 

krijg je bij 14-16 weken en bij ongeveer 30 weken. Ook 

krijg je vragenlijsten na de geboorte van de baby. Jouw 

antwoorden vertellen ons hoe het met je gaat en wat jij 

en jouw baby nodig hebben. Je verloskundige en arts 

bespreken dit daarna met jou.   

 

De vragenlijst gaat over van alles rondom zwanger zijn 

en bevallen. Over pijnklachten, maar ook over jouw 

zorgen. En wie kan jou helpen in je zwangerschap of bij 

de bevalling? Vind je een vraag lastig te beantwoorden?  

Vul deze dan niet in. Misschien heb je vragen die niet in 

de vragenlijst staan. Schrijf deze dan op. Neem ze mee 

naar je afspraak met je verloskundige of arts.  

 

Eén patiëntendossier: MijnAmphia 

Via e-mail kom je bij de vragenlijst. In dat mailtje zit een 

link naar het patiëntenportaal van Amphia. Die is 

beveiligd. De vragenlijst is dus gekoppeld aan jouw 

persoonlijke patiëntendossier (mijnAmphia). Alle 

zorgverleners die iets met jouw zwangerschap te maken 

hebben, kunnen in dit dossier. Dat is fijn, want daardoor 

heeft iedereen altijd dezelfde informatie. En jij hoeft zo 

niet twee keer hetzelfde verhaal te doen. Dit dossier kun 

je zelf altijd online inkijken. Ook je eigen antwoorden op 

de vragenlijst vind je daar terug. Heb je nog geen 

mijnAmphia?    

 

Vraag het aan je verloskundige of arts of zij/hij een link 

voor het aanmaken van een Amphia-account naar je 

mailt. Enkele weken na het aanmaken van het account 

ontvang je de eerste vragenlijst.  

 

Vragen  

Heb je na het lezen van de folder nog vragen? Schrijf 

deze op en neem ze mee naar je verloskundige of arts. 

Je mag de vragen ook mailen of per telefoon stellen. Je 

kunt je eigen verloskundige altijd mailen of bellen. 

 

Privacy  

Jouw antwoorden blijven bij jou en jouw zorgverleners. 

Anderen mogen en kunnen er niet bij. Je privacy is zo 

gewaarborgd.  

 

Leren en verbeteren 

Met de vragenlijst verbeter je de zorg. Niet alleen de 

zorg aan jezelf en je baby. Maar ook de zorg voor 

andere zwangeren. We vragen namelijk iedere 

zwangere de vragenlijst in te vullen. Die gegevens 

gebruiken we voor onderzoek. Enkele voorbeelden van 

mogelijke onderzoeksvragen die uitgevoerd zouden 

kunnen worden:  

 kijken zwangeren die een hoge bloeddruk in de 

zwangerschap  kregen beter terug op hun 

bevalling dan  vrouwen die geen hoge 

bloeddruk hebben gehad? Of: 

 is er 6 weken na de bevalling een verschil in de 

moeder-kind binding tussen de groep vrouwen 

die een normale bevalling hebben gehad en de 

groep vrouwen die per keizersnede zijn 

bevallen? Of:  

 hoeveel vertrouwen hebben vrouwen 6 weken 

na de bevalling in het geven van borstvoeding? 
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Dit zijn maar enkele voorbeelden van onderzoeken die 

met de vragenlijsten uitgevoerd zouden kunnen worden. 

We leren zo op welke momenten welke zorg nodig is. 

We hopen dan ook dat je dat onderzoek goed vindt. We 

doen dat zonder jouw persoonlijke gegevens. Niemand 

kan dus zien dat jouw vragenlijst meedoet.  

 

Wel of niet meedoen  

Je hoeft niet mee te doen. Doe je niet mee? Dat maakt 

niet uit voor de zorg voor jou en je baby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Annature geboortezorg 
Annature geboortezorg is in 2016 opgericht. Met als 
belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg voor aanstaande ouders en hun baby. Hiermee 
komen wij tegemoet aan de oproep van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door een unieke 
samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en 
kinderartsen van Amphia, kraamzorgorganisaties en 
echocentrum Focus zijn wij één van de koplopers in 
Nederland.   
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