
Informatiebrief onderzoek VoorZorg Late Start - deelnemer onderzoek moeder

Beste ,

Het Verwey-Jonker Instituut vraagt jou om deel te nemen aan een onderzoek naar VoorZorg Late Start.1

Voor dit onderzoek zoeken wij vrouwen die voor het eerst moeder worden en bij de start van het
programma VoorZorg meer dan 28 weken zwanger waren. Doel van het onderzoek is onderzoeken of
VoorZorg jou en jouw kindje kan helpen bij een goede start.

Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en interviews. Als je deelneemt aan het onderzoek willen we, in
overleg met jou, ook anderen in jouw omgeving vragen om vragen te beantwoorden over VoorZorg .

We verzamelen informatie voor het onderzoek op onderstaande momenten:

(1) De eerste keer: het invullen van een vragenlijst (duur 1 tot 1,5 uur). Dit is net na de start van
VoorZorg.

(2) De tweede keer: het invullen van een vragenlijst (duur 1 tot 1,5 uur) rond 3 maanden na de
bevalling

(3) De derde keer is een interview (duur 45 minuten) rond 6 maanden na de bevalling.
(4) De vierde keer is weer een vragenlijst invullen (duur 1 tot 1,5 uur) 12 maanden na de bevalling.
(5) De vijfde keer is ook een vragenlijst invullen (duur 1 tot 1,5 uur) als je kindje 2 jaar oud is.

Iedere keer als je deelneemt aan een meetmoment krijg je een VVV-bon van €25. Je kunt dus €125 euro
aan VVV-bonnen verdienen.

Aan het einde van meetmoment 1 vragen we je om toestemming om contact met je verloskundige op te
nemen en te vragen wat hij/zij vindt van VoorZorg.

Na meetmoment 2 vragen toestemming om contact op te nemen met:

- 2 andere hulpverleners van wie je hulp of steun krijgt
- Iemand uit je omgeving

Het Verwey-Jonker instituut belooft jou dat:

1. Je anoniem blijft en dat jouw antwoorden of gegevens niet aan anderen zullen worden gegeven,
tenzij je hiervoor van tevoren toestemming hebt gegeven.

2. Een onderzoeker jou om toestemming voor deelname aan het onderzoek naar VoorZorg Late
Start vraagt. Het onderzoek is onderdeel van VoorZorg. Mochten er (tussentijds) redenen zijn
waarom je (toch) niet (meer) kunt/wilt deelnemen aan het onderzoek, dan kun je dit aangeven.

3. Deelname aan het onderzoek geen risico’s of ongemakken voor jou met zich meebrengt, er geen
moedwillige misleiding plaatsvindt, en je niet met expliciet aanstootgevend materiaal zult
worden geconfronteerd.

4. Je uiterlijk 6 maanden na afloop van het onderzoek de algemene resultaten van het onderzoek
kunt krijgen.

5. Jouw persoonlijke gegevens uiterlijk 6 maanden na afloop van het onderzoek vernietigd worden.

Voor meer informatie over dit onderzoek en over deze informatiebrief kun je contact opnemen met de
onderzoekers. Dit kan via voorzorg@verwey-jonker.nl

1 Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Wij onderzoeken VoorZorg Late
Start met geld van ZonMw. Dit is een fonds dat geld uitgeeft aan gezondheidsonderzoek en daarmee werkt aan een
goede gezondheid voor iedereen.

mailto:voorzorg@verwey-jonker.nl


Mocht je naar aanleiding van jouw deelname aan dit onderzoek klachten of opmerkingen hebben over (het
verloop van) het onderzoek, dan kun je contact opnemen via AVG-beheer@verwey-jonker.nl of via
030-2300799.

We hopen dat wij jou hiermee voldoende informatie hebben gegeven en willen je nu alvast bedanken voor
jouw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Frouke Sondeijker
Projectleider onderzoek VoorZorg Late Start
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Toestemmingsformulier deelname onderzoek VoorZorg Late Start - deelnemer onderzoek (moeder)

Hierbij verklaar ik het volgende:

Ik heb informatie over het onderzoek naar VoorZorg Late Start gekregen. Er is mij uitgelegd wat het
onderzoek naar VoorZorg Late Start inhoudt en wat ik hier voor terugkrijg. Mijn vragen zijn beantwoord.
Als ik vragen heb of als ik het ergens niet mee eens ben mag ik dit zeggen.

Kruis aan wat van toepassing is:

❑ Ik doe vrijwillig mee aan dit onderzoek.
❑ De informatie die ik binnen dit onderzoek geef mag anoniem gebruikt worden voor het

onderzoek.
❑ De informatie die mijn VoorZorgverpleegkundige binnen dit onderzoek geeft over (de hulp aan)

mij, mijn kind en eventueel mijn partner mag anoniem gebruikt worden voor het onderzoek.
❑ De onderzoekers mogen mijn verloskundige/gynaecoloog vragen naar wat hij/zij van VoorZorg

Late Start vindt.
❑ De onderzoekers mogen professionals die betrokken zijn bij mijn gezin benaderen om te vragen

wat hij/zij van VoorZorg Late Start vinden. Deze professionals worden samen met mij gekozen.
❑ De onderzoekers mogen de belangrijkste persoon uit mijn omgeving benaderen om te vragen

wat hij/zij van VoorZorg Late Start vindt. Deze persoon wordt samen met mij gekozen.
❑ De onderzoekers mogen mij benaderen via het telefoonnummer, adres en/of email-adres dat ik

hieronder opgeef.

Naam ________________________________________

E-mailadres ________________________________________

Telefoonnummer ________________________________________

Straat + huisnummer ________________________________________

Woonplaats ________________________________________

Datum ________________________________________

Plaats ________________________________________

Handtekening ________________________________________

❒ Ik wil geïnformeerd worden over publicaties over dit onderzoek

VERKLARING ONDERZOEKER (in te vullen door onderzoeker)

Ik heb de informatie over het onderzoek naar VoorZorg Late Start goed uitgelegd en vragen beantwoord.
Als er nieuwe vragen zijn, probeer ik die goed te beantwoorden. Ik vraag deelnemer om toestemming
voor deelname aan het onderzoek naar VoorZorg Late Start, maar in principe is dit onderdeel van
deelname aan het programma VoorZorg Late Start. Mochten er (tussentijds) redenen zijn waarom
deelnemer (toch) niet (meer) kan/wil deelnemen aan het onderzoek, dan kan zij dit aangeven.

Naam onderzoeker ________________________________________

Organisatie ________________________________________

Datum ________________________________________

Plaats ________________________________________

Handtekening ________________________________________


