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Informatiebrief voor de deelnemers aan wetenschappelijk 
onderzoek 

 

Titel van de studie: 

 
Shared decision making, een meerwaarde in de verloskundige praktijk? 

Doel van de studie: 

 
‘Shared decision making’ betekent zoveel als ‘inspraak in het beslissingsproces’. Met deze studie 
willen de onderzoekers nagaan in hoeverre ‘inspraak van vrouwen tijdens de zwangerschap en het 
geboorteproces’ een invloed heeft op de beleving van zwangerschap en geboorte. 
 
We willen hierbij de volgende zaken nagaan: 

1. Heeft de Vlaamse vrouw over het algemeen een positieve geboorte- ervaring? 

2. Hoe staan de betrokken zorgverleners (vroedvrouwen, gynaecologen, …) tegenover de integratie 
van shared decision making in de verloskundige praktijk? 

3. Hoe staat de Vlaamse vrouw en haar partner tegenover de integratie van Shared decision making 
in de verloskundige praktijk? 

 

Beschrijving van de studie: 

 
Door middel van een online vragenlijst willen we bij pasbevallen vrouwen nagaan hoe de geboorte 
ervaring was en willen we eveneens nagaan welke factoren deze ervaring beïnvloeden. We maken 
hierbij gebruik van een aantal gevalideerde en vertaalde vragenlijsten met behulp van welke we 
kunnen nagaan in hoeverre ‘shared decision making’ een invloed heeft op deze geboorte ervaring.  
Deze online vragenlijst wordt verspreid via sociale media en via een aantal websites. Je kunt ook 
informatie over de studie vinden via posters bij artsen en apotheken. 
 
In latere instantie zullen we een aantal pasbevallen vrouwen uitnodigen voor een gesprek rond de 
bevindingen uit de vragenlijsten. 
 
De resultaten van deze studie zullen gecommuniceerd worden aan hulpverleners, zodat de zorg kan 
aangepast worden om de kwaliteit ervan te verbeteren. 
 

Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

 
Van de deelnemers die online willen deelnemen, wordt verwacht dat ze deze informatiebrief lezen en 
de online vragenlijst invullen. 
 

Deelname en beëindiging: 

 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
Je kunt weigeren om deel te nemen aan de studie en je kunt je op elk ogenblik terugtrekken uit de 
studie zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven.  
Als je deelneemt, wordt gevraagd om in de vragenlijst aan te geven dat je akkoord gaat met 
deelname.   
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Risico’s en voordelen: 

 
Er zijn geen risico’s verbonden bij deelname aan deze studie. Deelname aan deze studie brengt voor 
jou geen onmiddellijk voordeel, maar jouw deelname aan de studie kan helpen om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren. 
 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden 
aan het AZ Groeninge en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 
(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan 
klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te 
beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 
 

Kosten: 

 
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee. 

Vergoeding: 

 
Er is geen vergoeding voorzien voor deelname aan deze studie.  
 

Vertrouwelijkheid: 

 
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 
augustus 2002, zal jouw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. 
Als je akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen jouw gegevens volledig anoniem 
worden verwerkt.  
 
 

Contactpersoon: 

 
Elke Deherder 
VIVES Gezondheidszorg, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk 
Elke.deherder@vives.be 
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