Geachte mevrouw,
Zojuist is er van uw ongeboren baby een hartfilmpje gemaakt, een zogenaamd CTG (Cardio Toco Grafie).
Uw verloskundige zorgverlener doet mee aan het CTG-onderzoek. In deze brief willen wij u graag iets
meer vertellen over dit onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
Zorgverleners proberen continu de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren. Belangrijke
uitkomsten hierbij zijn de gezondheid van u en uw kind. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe u
deze zorg hebt ervaren. Het plaatsvinden van het CTG bij de verloskundige is een nieuwe vorm van
zorgverlening. Het doel van het CTG onderzoek is om de verloskundige zorg en de cliënt ervaringen met
betrekking tot het CTG te evalueren.
Wat houdt het onderzoek voor u in?
Om de gezondheidsuitkomsten van u en uw baby te kunnen bekijken, hebben wij toegang nodig tot uw
gegevens over uw zwangerschap en bevalling. Wij vragen u toestemming voor het gebruik van deze
gegevens. U kunt dit aangeven op het toestemmingsformulier dat bij deze brief is toegevoegd. Daarnaast
vragen wij u ook de bijgevoegde vragenlijst over de zorg rondom het CTG in te vullen.
Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens over de zwangerschap en uw bevalling, staat los van
het invullen van de vragenlijst. U bent dus niet verplicht aan beide onderdelen tezamen deel te nemen.
Als u besluit gedeeltelijk of in het geheel niet deel te nemen, dan heeft dit vanzelfsprekend geen enkele
invloed op de kwaliteit van zorg die u van uw verloskundige zorgverlener ontvangt. U heeft altijd, ook na
het ondertekenen van het toestemmingsformulier, het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit
kenbaar maken bij uw verloskundige zorgverlener en/of bij één van de onderzoekers van het CTGonderzoek (zie onderaan de brief voor contactgegevens). U hoeft daarbij geen reden te vermelden.
Wie voert dit onderzoek uit?
Het CTG-onderzoek wordt, samen met uw regio, uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Midwifery
science, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het VU medisch centrum (VUmc).
Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle gegevens die in het kader van het CTG-onderzoek verzameld worden, worden vertrouwelijk
behandeld. Verzamelde gegevens worden, voordat ze verwerkt worden, losgekoppeld van uw naam en
adres. Niet-bevoegde buitenstaanders hebben geen inzage in uw persoonlijke gegevens. In publicaties
over het onderzoek is uw naam niet terug te vinden. Gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard.
Deelname
Wij zouden het zeer waarderen als u toestemming geeft voor gebruik van uw gegevens voor het CTGonderzoek en mee wilt doen aan het vragenlijstonderzoek. Door uw deelname draagt u bij aan kennis die
de kwaliteit van zorg kan verbeteren.
Als u aarzelt en/of meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met onderzoeker dr. Corine
Verhoeven. Zij is op bereikbaar op 020-4448406, of via c.verhoeven@vumc.nl.
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