StEM onderzoek (Stem en Ervaringen van Moeders)
Beste (aanstaande) moeder,
Als zorgverleners willen wij graag goede zorg leveren en onze zorg verbeteren. Om te
kunnen verbeteren moeten wij eerst weten wat (aanstaande) moeders van onze zorg vinden.
Daarvoor hebben wij jouw verwachtingen en ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling
en kraamtijd hard nodig! Met deze uitkomsten kunnen wij kijken hoe wij de zorg aan jou en
alle andere toekomstige moeders in Nederland kunnen verbeteren.
Daarom vragen wij 20-30 minuten van jouw tijd door mee te doen aan ons onderzoek. Ben jij
zwanger of het afgelopen jaar bevallen dan kan je ons helpen door het invullen van een
vragenlijst. Door het invullen van jouw gegevens (e-mailadres en uitgerekende datum of
bevaldatum) krijg je toegang tot de juiste vragenlijst. Je kan altijd stoppen met het invullen
van de vragenlijst en het op een later tijdstip alsnog afmaken als je dat wilt.
Wij gebruiken jouw e-mailadres alleen om eenmalig informatie over het onderzoek op te
sturen of de link van de vragenlijst als het nu nog te vroeg is om de vragenlijst in te vullen.
Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en wij voldoen aan alle eisen van de AVG
wetgeving. Wil je graag nog meer weten over het onderzoek stel dan jouw vraag via
info@stemverloskunde.nl
Wat houdt het onderzoek in?
In de Nederlandse geboortezorg vinden we het steeds belangrijker om goed te meten wat
voor ervaringen (aanstaande) moeders hebben met de zorg. Dit doen we omdat
zorgverleners graag goede zorg willen leveren en hun zorg willen verbeteren. Maar om te
kunnen verbeteren moeten ze eerst weten wat moeders, jij dus, van hun zorg vinden. Om
daar achter te komen doen de Verloskunde Academie Maastricht, de Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de Universiteit Maastricht onderzoek naar
de verwachtingen en ervaringen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
Naar wie zijn we op zoek?
Wij zijn op zoek naar vrouwen die tussen de 12 en 20 weken zwanger zijn, langer dan 32
weken zwanger zijn, en vrouwen die 2 tot 6 maanden geleden zijn bevallen.
Wat houdt het in als ik besluit om deel te nemen?
Als je besluit om deel te nemen dan word je gevraagd om:



Je aan te melden via de website www.stemverloskunde.nl (maak gebruik van de button
aan de rechterkant) of ga rechtstreeks naar https://aanmelden.stemverloskunde.nl




Een vragenlijst in te vullen tijdens jouw zwangerschap of na de bevalling.
Het invullen duurt 20-30 minuten



Je kan altijd stoppen met het invullen van de vragenlijst en het op een later tijdstip
afmaken.

Hoe meld ik mij aan?
Je kan jezelf aanmelden via de website https://www.stemverloskunde.nl (maak gebruik van
de button aan de rechterkant op de pagina) of ga rechtstreeks naar
https://aanmelden.stemverloskunde.nl
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten zullen worden samengevat en gerapporteerd. De resultaten kunnen ook
worden gepubliceerd in vaktijdschriften. De resultaten van de vragenlijst worden anoniem
verwerkt. Dit betekent dat de antwoorden niet zijn terug te leiden naar jou als persoon.
Waar kan ik terecht voor verdere vragen of informatie?
In de informatie deelname medisch wetenschappelijk onderzoek en bescherming
persoonsgegevens vind je uitgebreide informatie over dit onderzoek en de bescherming van
jouw privacy en persoonsgegevens. Tevens kan je contact opnemen met Maaike Vogels als
je meer wilt weten over het onderzoek. Zij is bereikbaar via: info@stemverloskunde.nl of
telefonisch via het secretariaat van het lectoraat Midwifery Science van de AVM op
telefoonnummer: 043-388 54 11

Ook jouw StEM is belangrijk voor jouw zorgverlener(s) en voor ons!

