Integrale Geboortezorg onderzoek
De INCAS-2 studie

Toestemmingsformulier
Ik heb de informatiebrief over het INCAS-2 onderzoek gelezen. Ik weet dat ik op ieder moment op onderstaande
beslissingen terug kan komen. Daarvoor hoef ik geen reden op te geven. Als ik terugkom op mijn beslissingen,
dan heeft dit geen enkele invloed op de kwaliteit van de zorg die ik van mijn verloskundige zorgverlener
ontvang.

1. Ik ben bereid om een vragenlijst in te vullen over hoe ik mijn zorg heb ervaren. De link zal
door de onderzoekers naar mijn emailadres worden toegestuurd.
2. Ik geef de onderzoekers van het VU medisch centrum (Amsterdam) toestemming voor het
opvragen van gegevens bij de verloskundigenpraktijk en het ziekenhuis, alsmede voor het
opslaan in en het opvragen van gegevens bij de Perinatale Registratie (Perined)1. Dit betreft
alleen gegevens die relevant zijn voor de doelstelling van de INCAS-2 studie. Gegevens die
voor de INCAS-2 studie zijn verzameld, mogen aan elkaar gekoppeld worden.
TOESTEMMING
□ toestemming
□ geen toestemming*
3. Ik geef de onderzoekers van het VU medisch centrum (Amsterdam) toestemming om mij in
de toekomst te benaderen voor vervolgonderzoek. Als ik word benaderd krijg ik voldoende
tijd om te beslissen of ik wel of niet wil meedoen aan dat vervolgonderzoek.
□ toestemming
□ geen toestemming*
* Als u geen toestemming geeft, wilt u hieronder dan aangeven wat daarvoor de reden is? U bent hier NIET
toe verplicht, maar het geeft de onderzoekers wel nuttige informatie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ONDERTEKENING
Voor- en achternaam: ……….……………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………… - …………… - ……………………
De vier cijfers van de postcode van mijn woonplaats: …………..…………..
Handtekening: ……………………………………………….………..

Datum: ………… - …………… - ……………

Meisjesnaam (indien anders dan achternaam):…………………………………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………….………………..……………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………….……………….………………………………………………………………………………………………….
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In de Perinatale Registratie leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zie voor nadere informatie www.perined.nl.

