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Geachte mevrouw,
Uw verloskundige doet mee aan de INCAS-2 studie. In deze folder willen wij u graag iets
meer over dit onderzoek vertellen en wat het onderzoek voor u inhoudt.

Waarom dit onderzoek?

Zorgverleners proberen steeds om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Belangrijke
uitkomsten zijn de gezondheid van u en uw kind. Daarnaast is het belangrijk om te
weten hoe u de zorg hebt ervaren. In uw regio werken verloskundige zorgverleners hard
aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking. In de INCAS-2 studie wordt
onderzocht of dit leidt tot betere uitkomsten.

Wat houdt het onderzoek voor u in?

Allereerst vragen wij of u een vragenlijst wilt invullen met vragen over hoe u de zorg
hebt ervaren. Als u toestemming geeft, vragen wij u om uw emailadres. U krijgt dan een
email met een link naar een website waarop u de vragenlijst kunt invullen.

Daarnaast vragen wij u toestemming voor het gebruik van uw gegevens en die van uw
kind, u hoeft hier verder zelf niets voor te doen. Om de kwaliteit van zorg voor moeder
en kind te verbeteren, sturen zorgverleners een aantal gegevens over hun zorg aan
cliënten op een beveiligde manier naar een centraal databestand in Utrecht (de
zogeheten ‘Perinatale Registratie Nederland’, PRN). Wij vragen u om toestemming om
deze gegevens en een aantal gegevens uit uw dossier ook te mogen gebruiken voor het
INCAS-2 onderzoek.

U kunt toestemming geven via het toestemmingsformulier dat aan deze brief is
toegevoegd. Als u besluit geen toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens
voor de INCAS-2 studie, dan heeft dit vanzelfsprekend geen enkele invloed op de
kwaliteit van zorg die u van uw verloskundige mag verwachten. Weet dat u altijd, ook na
het ondertekenen van dit formulier, het recht heeft om uw toestemming in te trekken. U
kunt dit kenbaar maken bij uw verloskundige en/of bij één van de onderzoekers van de
INCAS-2 studie (zie onderaan de brief voor contactgegevens). U hoeft daar geen reden
bij te geven.

Daarnaast zal een klein aantal zwangeren gevraagd worden of zij willen meewerken aan
een vervolgonderzoek . Indien u dit niet wilt, hoeft u hiervoor geen reden aan te geven.
Dit zal geen invloed hebben op uw verdere zorg.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle gegevens die in het kader van de INCAS-2 studie verzameld worden, zullen
vertrouwelijk worden behandeld. Verzamelde gegevens worden losgekoppeld van uw
naam en adres om anoniem te worden verwerkt. Niet-bevoegde buitenstaanders zullen
geen inzage hebben in uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw adresgegevens
uitsluitend om met u in contact te komen. In publicaties over het onderzoek zult u uw
naam niet terugvinden .

Deelname

Wij zouden het zeer waarderen als u mee wilt doen aan het vragenlijstonderzoek en
toestemming geeft voor gebruik van uw gegevens in de INCAS-2 studie. Door uw
deelname draagt u bij aan kennis die de kwaliteit van zorg kan verbeteren.

Als u aarzelt en/of eerst wat meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met de
onderzoeker: dr. Corine Verhoeven. Zij is bereikbaar op maandag en dinsdag op 0204448406, of via mail c.verhoeven@vumc.nl.

De INCAS studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), het VU
medisch centrum (VUmc) en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De studie wordt gefinancierd door zorgverzekeraars Zorg
en Zekerheid en Achmea.

