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Onderzoek naar de mentale gezondheid van ouders
van kinderen jonger dan 1 jaar oud

Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat u ouder bent van een kind jonger dan 1 jaar. Wij willen u vragen om mee
te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de
beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief
rustig door.

Wat is het doel van het onderzoek? 
Het doel van het onderzoek waarvoor wij uw medewerking vragen, is om meer inzicht te krijgen in de
mentale gezondheid van ouders van kinderen jonger dan 1 jaar oud. Zo hopen we in de toekomst de
zorg voor ouders van jonge kinderen te kunnen verbeteren. Om dit te bereiken zijn uw ervaringen van
groot belang.

Hoe is de gang van zaken van het onderzoek? 
Mocht u besluiten aan het onderzoek mee te willen doen, dan vragen wij u vragenlijsten in te vullen
over uw mentale gezondheid en het gedrag van uw baby. Het invullen van de vragenlijsten zal
ongeveer 15 minuten duren.

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden anoniem opgeslagen in
een databestand. Wij leggen geen persoonlijke gegevens van u vast en de antwoorden van de
enquête zijn dus niet naar u herleidbaar. Wij vragen aan het einde wel naar uw emailadres om
eventueel uw partner ook deze vragenlijst te laten invullen, maar dat gebeurt op een apart
formulier waardoor uw antwoorden niet gekoppeld zijn aan uw emailadres. Na het eenmalig
versturen van een uitnodiging voor uw partner naar uw emailadres, zal dat emailadres niet
langer door ons bewaard worden.

Bewaren van gegevens 
Als u meedoet aan het onderzoek, zullen wij de ingevulde enquête 15 jaar bewaren. Omdat de
gegevens anoniem zijn heeft dit voor u geen consequenties. Uw gegevens worden verwerkt
volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Resultaten onderzoek 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden in een wetenschappelijke publicatie,
maar ook dan zijn de gegevens niet tot u als persoon herleidbaar.

Vragen en antwoorden 

Wat betekent dit onderzoek voor u? 
Deelname betekent dat wij u eenmalig op het consultatiebureau of online enkele vragenlijsten
aanbieden over uw mentale gezondheid en het gedrag van uw baby. Dit onderzoek zal
niets veranderen aan de verdere zorg voor u en uw baby. 

Wat zijn de mogelijke nadelen van deelname aan dit onderzoek? 
U en uw baby zullen geen hinder ondervinden van dit onderzoek. Het onderzoek heeft verder geen
nadelige effecten op de gezondheid van de baby.

Wat zijn de mogelijk voordelen van deelname aan dit onderzoek? 
Door uw deelname aan dit onderzoek kunt u bijdragen aan een beter inzicht in de mentale
gezondheid van ouders van jonge kinderen. Wij hopen hiermee de zorg voor ouders van jonge
kinderen te verbeteren.
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Is dit een vrijwillig onderzoek? 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek.

Als u nog extra vragen heeft, stel ze gerust! 

Met vriendelijke groet,

Dr. Arine Vlieger, kinderarts St. Antonius ziekenhuis

Contactgegevens 
Dr. Arine Vlieger 
Kinderarts St. Antonius Ziekenhuis 
a.vlieger@antoniusziekenhuis.nl 
Tel. 088-3206325 of 088-3203413 

Drs. Karola de Graaf
AIOS Kindergeneeskunde Wilhelmina Kinderziekenhuis / arts-onderzoeker St. Antonius ziekenhuis
k.de.graaf2@antoniusziekenhuis.nl
Tel. 088-7575244.

Klachten
Klachtenfunctionaris van het St. Antonius Ziekenhuis:

- U kunt bellen: T 088 320 88 31. De klachtenfunctionaris is op werkdagen bereikbaar van
09.00 uur tot 16.00 uur.

- U kunt een brief schrijven en sturen naar:
St Antonius Ziekenhuis
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 2400
3430 VB Nieuwegein

- U kunt een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@antoniusziekenhuis.nl. Let op: verstuur
geen vertrouwelijke informatie via e-mail. Als u uw telefoonnummer in uw bericht vermeldt,
nemen wij contact met u op.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het St. Antonius Ziekenhuis
Stuur een e-mail naar fg@antoniusziekenhuis.nl, of bel 088 320 89 00.
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Link en QR code naar de anonieme online vragenlijst via Redcap
Als u heeft besloten aan het onderzoek mee te willen doen, dan vragen wij u via deze link online
vragenlijsten in te vullen over uw mentale gezondheid. De vragenlijsten zijn anoniem. Het invullen van
de vragenlijsten zal ongeveer 15 minuten duren.

Link: https://research-academie.antoniusziekenhuis.nl/redcap/surveys/
- Vul deze code in: 9DDJ8EWP8

QR code:

Link en QR code naar de optie om uw emailadres achter te laten om uw
partner de mogelijkheid te bieden ook de vragenlijst in te vullen
In deze vragenlijst vragen wij u naar uw emailadres om uw partner ook deze vragenlijst te laten
invullen. Dit gebeurd op een apart formulier waardoor uw eerdere antwoorden niet gekoppeld
zijn aan uw emailadres. Na het eenmalig versturen van een uitnodiging voor uw partner naar uw
emailadres, zal dat emailadres niet langer door ons bewaard worden.

Link: https://research-academie.antoniusziekenhuis.nl/redcap/surveys/
- Vul deze code in: 88PP97W87

QR code:
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