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Gefeliciteerd, u bent zwanger. Doe mee aan de PRIDE Study!

Het Radboudumc in Nijmegen doet in samenwerking met vele anderen in heel Nederland een 
groot onderzoek bij zwangere vrouwen. We willen meer te weten komen over de oorzaken van 
aandoeningen en ziekten die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan. Daarom vragen we alle 
zwangere vrouwen in Nederland om deel te nemen aan de PRIDE Study. In deze folder vindt u 
informatie over de PRIDE Study en hoe u daaraan kunt  meedoen. 

Waarom de PRIDE Study?
Van sommige leefgewoonten en omstandigheden  
tijdens de zwangerschap is bekend, dat deze de 
gezondheid van de zwangere vrouw en/of haar 
kind kunnen beïnvloeden. Denk maar aan ernstige 
bloedarmoede of bepaalde infecties. Maar van veel  
andere dingen is dat niet precies bekend. Het is 
belangrijk hier meer over te weten, zodat 
zwangere vrouwen nog beter begeleid kunnen 
worden en goed onderbouwde beslissingen kunnen 
nemen. Dit betekent vaak een betere gezondheid 
van moeder en kind. Daar heeft de moeder profijt 
van tijdens de zwangerschap, maar ook het kind voor 
de rest van zijn of haar leven.   

Het doel van de PRIDE Study is uitzoeken of 
bepaalde blootstellingen een rol kunnen spelen bij het 
ontstaan van aandoeningen bij (aanstaande) 
moeders en hun kinderen.

Als u minder dan 17 weken zwanger bent, kunt u 
deelnemen aan de PRIDE Study.

Wat houdt deelname in?
In het komende jaar vult u vijf keer een vragenlijst 
in op internet. Het invullen kost ongeveer 10-25 
minuten per keer. Hiervoor kunt u zelf een tijdstip 
kiezen. Aan de aanstaande vader vragen we ook 
om één keer een vragenlijst in te vullen, als u daar 
toestemming voor geeft.   

Vul de eerste vragenlijst zo snel mogelijk in! Rond 
de 17e en 34e week van uw zwangerschap en 2 en 
6 maanden na de uitgerekende datum ontvangt u 
automatisch een email met een uitnodiging voor het 
invullen van de volgende vragenlijst. 

Ook als u geen internet heeft, kunt u deelnemen. 
Stuur hiervoor het antwoordstrookje dat u achterop 
deze folder vindt per post naar ons terug. 

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit 
onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer 
kennis over aandoeningen die tijdens de zwanger-
schap kunnen ontstaan. 



Verloskundige 
Femke Wasscher-de Kleijn

“Een vrouw die in verwachting is, wil er 
vaak alles aan doen om ervoor te zorgen 
dat zijzelf en haar kindje gezond blijven. 
Ze laat filet american staan, maakt de 
kattenbak niet meer schoon en stopt 
met roken. Dat dit bijdraagt aan een 
hogere kans op een gezond kind weten 
we door onderzoek. Maar er zijn ook 
nog gewoontes, ziekten en aandoenin-
gen waarvan we niet precies weten of 
en hoe ze invloed hebben op de gezond-
heid van moeder en kind. Omdat we 
als zorgverleners samen met zwangere 
vrouwen streven naar een optimale zorg 
van moeder en kind, is het belangrijk 
om hier onderzoek naar te doen. Als 
verloskundige sta ik dan ook volledig 
achter de PRIDE Study. Met de huidige 
kennis adviseer ik de zwangeren 
van vandaag. Met jouw deelna-
me aan de PRIDE Study wordt mijn 
kennis groter en verbetert de zorg voor 
de zwangeren van morgen.”

Wat onderzoeken we?
In dit onderzoek bekijken we vele factoren die 
van invloed kunnen zijn op de gezondheid van 
zwangere vrouwen en hun kinderen. U kunt 
daarbij denken aan dingen zoals hobby’s, werk, 
voeding en medicijngebruik. Het is niet gezegd dat 
deze dingen van invloed zijn op uw gezondheid of die 
van uw kind. Dit willen we nu juist graag onderzoeken. 
De eerste vragenlijst gaat over uw algemene 
gezondheid, de tweede over uw woon- en werk-
omgeving en de derde over zorg en welzijn. In de 
vierde en vijfde vragenlijst vragen we hoe het met u 
en uw kind gaat na de bevalling. 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. 
Deelname is geheel vrijwillig.

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en 
toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft 
niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot 
dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor 
het onderzoek.

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die 
belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u 
weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.

Hoe kunt u deelnemen?
1. Ga naar www.pridestudy.nl
2. Klik op de knop ‘Meedoen!’ om uzelf aan te mel-

den voor deelname.
3. Als u al inloggegevens van uw verloskundige ge-

kregen heeft, kunt u direct de vragenlijst invullen.



ANTWOORDSTROOKJE
Ik wil graag papieren vragenlijsten ontvangen voor de PRIDE Study.
Naam: .........................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Postcode en woonplaats:  ...........................................................................................
Ik ben onder controle voor mijn zwangerschap bij:
Verloskundige praktijk / ziekenhuis:  ...........................................................................
Stuur dit strookje in een envelop zonder postzegel naar: Radboudumc, Afdeling HEV (HP 
133), PRIDE Study, Antwoordnummer 540, 6500 VC Nijmegen. 

Meer informatie over de 
PRIDE Study kunt u vinden 
op onze website: 

www.pridestudy.nl

Als u nog vragen heeft, 
kunt u contact opnemen 
met het PRIDE Study team 
via   het telefoonnummer:      
06-13994556 of via email: 
info@pridestudy.nl 

Als u een onafhankelijk 
arts wilt spreken over 
het onderzoek, kunt u 
contact opnemen met  
Dr. Akosua de Groot, 
arts, via telefoonummer 
024-3619074.

                           Wetenschappelijk coördinator dr. Marleen van Gelder

“Uw zwangerschap is een bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk krijgen u en uw kind 
de best mogelijke zorg. Maar helemaal vanzelfsprekend is dat niet, want aan goede 
zorg gaat veel onderzoek vooraf. U kunt daarbij helpen door mee te doen aan de 
PRIDE Study. Als u de vijf vragenlijsten invult levert dat ons veel informatie op, 
waarmee de gezondheid van toekomstig zwangere vrouwen en hun baby’s verbe-
terd kan worden. Deelname is vrijwillig, maar we stellen het enorm op prijs als u 
mee doet! En we informeren u graag over de belangrijkste conclusies in nieuws-
brieven, via Facebook en via de website www.pridestudy.nl”

De Commissie Mensgebonden Onderzoek 
Regio Arnhem-Nijmegen heeft toestemming 
gegeven voor dit onderzoek en verklaart dat 
deelname zonder enig risico is. Om die reden 
vervalt de verplichting aan het Radboudumc 
om voor dit onderzoek een verzekering af te 
sluiten. CMO-nr.: 2009/305. Versie 16-08-2018.

Gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. 
Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum en om gegevens over 
uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om 
de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te beantwoorden en de resultaten te 
kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere 
gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de 
sleutel van de code zijn de gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft 
veilig opgeborgen in het Radboudumc. De gegevens die naar onderzoekers worden 
gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee 
u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek 
zijn de gegevens niet tot u te herleiden.


