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Wat vinden zwangere vrouwen van een nieuwe test vroeg in de zwangerschap?
Informatie over de interviewstudie
Graag informeren wij u over een interviewstudie over een test voor het bepalen van de kans op
gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap. In dit document vindt u meer informatie over dit
(groeps)interview en wat er van u wordt verwacht als u deelneemt.
Meer informatie
Zwangere vrouwen kunnen vroeg in de zwangerschap kiezen om de niet-invasieve prenatale test (NIPT) te
doen. De NIPT is een bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap naar Down-, Edwards- en Patausyndroom
bij het ongeboren kind. Mogelijk kan in de toekomst met de NIPT ook bepaald worden wat de kans is op
gezondheidsproblemen in de zwangerschap, zoals hoge bloeddruk of suikerziekte bij de moeder, of een
vertraagde groei of vroeggeboorte van de baby.
Wanneer u eerder één of meerdere van deze gezondheidsprobleem in de zwangerschap gehad, dan kunt u
meedoen aan een één-op-één interview. Wanneer u deze problemen niet eerder gehad, of dit uw eerste
zwangerschap is, kunt u meedoen aan een online groepsinterview samen met vijf tot zeven andere
zwangere vrouwen.
Om deel te nemen aan deze interviewstudie is kennis van de test of ervaring met de NIPT niet nodig.
Doel van het (groeps)interview
Het doel van het (groeps)interview is om na te gaan wat zwangere vrouwen ervan vinden als de NIPT ook
zou worden gebruikt om de kans op gezondheidsproblemen in de zwangerschap te bepalen. Dit zorgt ervoor
dat bij het mogelijke invoeren van de test rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van
zwangere vrouwen.
Deelname en het gebruik van uw gegevens
Deelname aan het (groeps)interview is geheel vrijwillig. U kunt ook altijd stoppen met het interview als u dat
wilt. Alles wat u vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. In het uiteindelijke verslag wordt uw naam niet
gebruikt. Er worden audio-opnames gemaakt tijdens het interview. Indien het interview online plaatsvindt,
worden er ook video-opnames gemaakt. Na het verwerken van uw antwoorden wordt de geluidsopname
verwijderd.
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Het één-op-één interview wordt gedaan door een onderzoeker van de studie. U kunt zelf kiezen
waar het gesprek plaatsvindt: bijvoorbeeld bij u thuis, in het ziekenhuis of digitaal via Zoom. De
onderzoeker spreekt in overleg met u een datum en tijd af. Het interview zal ongeveer 1 uur duren.
Het online groepsinterview wordt begeleid door onderzoekers van de studie. Telefonisch of per email kunt u aangeven welk moment voor u het beste uitkomt om deel te nemen aan het
groepsinterview. Het groepsinterview zal 1,5 tot 2 uur duren.

Als dank voor het meedoen krijgt u een Prénatal cadeaubon van 20 euro.

