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Informatiefolder vragenlijsten Zwangerschap en Bevalling 

 

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling willen wij 

(verloskundige en/of gynaecoloog) graag weten hoe het met je 

gaat. Wij stellen veel vragen om de zorg te kunnen geven die bij 

jou past.  

 

Sinds kort werken we met een vragenlijst die je voor een afspraak invult. Tijdens de afspraak 

worden de antwoorden met je besproken. Zo zien wij beter hoe het met je gaat en kunnen 

we samen beslissen welke zorg je nodig hebt. De antwoorden komen in je dossier en de 

zorgverleners kunnen die zien. 

 

Wat houdt meedoen in 

 De vragen staan voor je klaar in een app,  het patiënten 

portaal van het Spaarne Gasthuis (MyChart). Via uw 

zorgverlener krijg je een uitnodiging per mail om de app 

te installeren op een telefoon of tablet.   

 

 

 Je ontvangt twee vragenlijsten. De eerste rond 28 weken zwangerschap en de 

tweede ongeveer 4 weken na de bevalling. Je krijgt de vragenlijst ongeveer een 

week voor de afspraak in de app.  

 Je vult de vragenlijst thuis in. De antwoorden zijn zichtbaar in het dossier van je 

zorgverlener tijdens de volgende afspraak. De antwoorden worden met je 

besproken in de spreekkamer 

 Mogelijk komt er nog een derde vragenlijst 6 maanden na de bevalling.  

 

Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer 10 minuten en ze helpen je om je voor te 

bereiden op de afspraak.  Zo kun je bedenken welke vragen je tijdens de afspraak wilt 

stellen.  

 

Inhoud vragenlijst / invulinstructie 

De vragen gaan over diverse onderwerpen m.b.t. zwanger zijn, de bevalling, de eerste tijd 

met je kind en hoe je de zorg ervaart. Alle vragen zijn meerkeuze vragen en je kiest het best 

passende antwoord.  

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

Jouw antwoorden kunnen niet goed of fout zijn. Je antwoordt wat je zelf vindt of voelt.  

Als je een vraag niet wilt beantwoorden, kun je doorgaan met de volgende vraag. 
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Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Je gegevens worden in het medisch dossier bewaard 

volgens de richtlijnen uit de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en de WGBO. Je kunt altijd 

de gegevens inzien en volledige inzage krijgen in de wijze 

waarop jouw gegevens worden verwerkt en bewaard. 

 

Vragenlijsten gebruiken voor wetenschappelijk 

onderzoek en kwaliteitsverbetering 

De informatie uit de vragenlijsten kunnen wij ook 

gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en 

voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan alleen met 

jouw toestemming. De toestemming wordt aan je 

gevraagd in de vragenlijst. 

 

Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en/of 

kwaliteitsverbetering, vermelden wij daarbij niet uw persoonlijke gegevens (zoals naam, 

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

 

Als je niet mee wilt doen of wilt stoppen 

Je kunt op ieder moment uw deelname stoppen. Daarvoor hoef je geen reden te geven, 

maar dat mag wel. 

 

Heeft u vragen? 

Indien je na het lezen van deze folder (of tijdens jouw deelname) nog vragen hebt, neem 

dan contact op met jouw verloskundige of gynaecoloog.  

 

 

 


