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Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 
 
Keuzehulp bij dreigende vroeggeboorte 
Het CODA onderzoek: “Toepassen van gedeelde besluitvorming en digitale keuzehulp bij 
beslissingen rondom de grens van levensvatbaarheid”. 
Engelse titel: “Antenatal COunseling with help of a patient Decision Aid in imminent extreme premature labour; a 
prospective evaluation of shared decision making”. 
 
Geachte zwangere en/of eventuele partner,  
 
U ontvangt deze uitnodiging omdat u zwanger bent of u een zwangere partner heeft en u op dit 
moment in het UMC Utrecht bent vanwege een dreigende vroeggeboorte.  
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is 
vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  
 
Wij realiseren ons dat uw situatie grote emoties met zich meebrengt voor u en uw dierbaren. 
Toch benaderen wij u met het verzoek of we u informatie mogen geven over een in onze ogen 
belangrijk onderzoek. Wij zouden het erg waarderen als u, als ervaringsdeskundige, hier aan mee 
zou willen doen.  
 
Lees deze informatie rustig door en vraag uw arts of de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U 
kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om 
aanvullende informatie vragen.  
 
Algemene informatie 
Dit onderzoek is opgezet door het Radboudumc en het UMC Utrecht. Het zal worden uitgevoerd 
in alle ziekenhuizen in Nederland waar een intensive care voor pasgeborenen is. Voor dit 
onderzoek benaderen wij alle zwangere vrouwen en hun eventuele partner die bij een zeer jonge 
zwangerschapsduur (24 weken) dreigen te bevallen. De medisch-ethische toetsingscommissie 
regio Arnhem-Nijmegen en regio Utrecht hebben dit onderzoek goedgekeurd.  
 
Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek gaat over het gesprek dat u had met de gynaecoloog en de neonatoloog in 
combinatie met het gebruik van de digitale keuzehulp. Om te weten hoe we u het beste kunnen 
begeleiden, doen we wetenschappelijk onderzoek. Wij willen ten eerste onderzoeken of de 
beslissingen die worden gemaakt gebaseerd zijn op het zogenoemde principe van gedeelde 
besluitvorming. Ten tweede willen we het gebruik van de  keuzehulp evalueren met behulp van 
uw ervaring. De resultaten willen we publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, maar vooral 
gebruiken om dit proces van counseling te verbeteren.  
 
Achtergrond van het onderzoek 
Zoals u uit de keuzehulp en het gesprek met de artsen heeft begrepen, heeft men bij deze jonge 
zwangerschapsduur in Nederland afgesproken dat er twee behandelmogelijkheden zijn: actieve 
opvang van uw pasgeboren baby en op comfort gerichte zorg voor uw pasgeboren baby. U heeft 
samen met uw artsen al een beslissing genomen of bent daar nu mee bezig.  
Onderzoek in Nederland heeft laten zien dat ouders en artsen gedeelde besluitvorming willen. Bij 
gedeelde besluitvorming worden beslissingen genomen door patiënt en zorgverlener samen, na 
duidelijke uitleg van de mogelijkheden en gevolgen van de beslissing.  
Ook gaven ouders en artsen aan dat er in deze situatie behoefte was aan ondersteuning in de 
vorm van een keuzehulp. Deze hebben wij, samen met ouders van te vroeg geboren baby’s en 
gebaseerd op alle medische literatuur, ontwikkeld.  

Wat meedoen inhoudt  
Als u meedoet aan het onderzoek, vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Hiermee bent u 
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maximaal 10 minuten bezig. Eén maand en drie maanden na dit gesprek vragen we u om 
nogmaals een korte vragenlijst in te vullen. U zult deze vragenlijst per e-mail ontvangen. Dit duurt 
ongeveer 5 minuten per keer.  

De vragen gaan over de beslissing die u hebt genomen en hoe u tot deze beslissing gekomen 
bent. Er zijn geen “goede” of “foute” antwoorden op de vragenlijsten. Wij vragen u om zo eerlijk 
mogelijk, vanuit uw eigen gedachten, te antwoorden. 
 
Mogelijke voor- en nadelen 
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 
doen. Door deel te nemen, draagt u bij aan meer kennis over de ondersteuning van ouders die in 
de toekomst in dezelfde situatie terecht komen.  
 
Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek en het invullen van 
de vragenlijsten is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen of als u op sommige stellingen in de 
vragenlijst niet wilt reageren, kunt u dat kenbaar maken aan de onderzoeker of de vraag 
openlaten. Uw keuze met betrekking tot deelname aan dit onderzoek heeft verder geen enkele 
invloed op uw behandeling of de behandeling van uw kind. 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. 
 
Einde van het onderzoek 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als 
 alle drie de momenten waarop wij u vragen vragenlijsten in te vullen voorbij zijn, of; 
 u zelf kiest om te stoppen 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 
 
Gebruik en bewaren van uw gegevens  
Voor dit onderzoek worden uw gegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens 
zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens zijn 
nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 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 worden uw naam en andere gegevens, die u direct kunnen 
identificeren, opgeslagen onder een code. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u 
te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De 
gegevens worden vervolgens met een code verwerkt, dus niet met uw naam of andere gegevens. 
Naast de onderzoeker kunnen  de veiligheidscommissie die voor het ziekenhuis onderzoek in de 
gaten houdt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de gegevens inzien. 
Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.   
 
Bewaartermijn gegevens  
Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.  
 
Intrekken toestemming 
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. De 
onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden 
nog wel gebruikt in het onderzoek.  
 
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 
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Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   
Bij vragen of een klacht hierover, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Voor contactgegevens in het UMC Utrecht, zie bijlage A.  
 
Verzekering voor proefpersonen 
Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De onderzoeker hoeft daarom van 
de toetsende commissie geen extra verzekering af te sluiten. 
 
Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de medisch specialist met wie u net heeft gesproken, of 
de onderzoeks-arts vermeld in bijlage A. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit 
onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts Dr. W. de Boode, neonatoloog. Hij weet veel 
over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  
 
Ondertekening toestemmingsformulier 
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, vragen wij u of u wilt deelnemen aan dit 
onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 
toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan 
dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 
Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze 
toestemmingsverklaring. 
 
Dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het volledige onderzoeksteam van de CODA studie: 
 
Contactpersoon en coördinator 
Drs. J.J. Huisman, arts-onderzoeker verloskunde UMC Utrecht 
 
CODA Projectgroep 
Dr. M.N. Bekker, gynaecoloog UMC Utrecht 
Dr. M. Hogeveen, kinderarts-neonatoloog Radboudumc 
Drs. R. Geurtzen, kinderarts Radboudumc 
Drs. J.M.F. van den Heuvel, arts-onderzoeker UMC Utrecht 
 
Website keuzehulp met meer informatie over de keuzehulp en de CODA studie: 
http://www.keuzehulpvroeggeboorte.nl 
 
 
Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  
B.  Toestemmingsformulier(en)  
C.  Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

Link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijk-
onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon 
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Bijlage A: contactgegevens voor UMC Utrecht 
 
 
Jolijn Huisman, arts-onderzoeker en contactpersoon 
E: codastudie@umcutrecht.nl  
 
Onderzoeksverloskundigen: M. de Reus en J. Monteiro 
E: researchmidwife@umcutrecht.nl 
 
Onafhankelijk arts: 
Dr Willem de Boode, kinderarts-neonatoloog, 024-3614430 
Bereikbaar maandag tm vrijdag tussen 8.30 en 18.00 uur  
 
Klachten:  
Als u klachten heeft kunt u dit melden aan de onderzoeker of aan uw behandelend arts. Mocht u 
ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een klacht willen indienen dan kunt 
u contact opnemen met de klachtenbemiddelaars. Deze zijn bereikbaar via tel. 088-755 62 08. Of 
digitaal via: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-
indienen. 
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: privacy@umcutrecht.nl  
 
Raadpleeg de website van het UMC Utrecht voor meer informatie over uw rechten: 
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten/Rechten 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon                                   Versie voor ZWANGERE                                 
 
Keuzehulp bij dreigende vroeggeboorte 
“Het CODA onderzoek: Toepassen van gedeelde besluitvorming en digitale keuzehulp bij keuzes 
rondom de grens van levensvatbaarheid” 
 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 
beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens 
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die 
inzage door deze personen. 

- Ik geef □ wel  □ geen  toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 

 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
Naam  : ________________________________________________________   
 
Geboortedatum : ________________________________________________________  

 
Email-adres : ________________________________________________________ 

 
Handtekening :      Datum : __ / __ / __ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon 
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
 
Naam onderzoeker   : __________________________________________________ 
(of diens vertegenwoordiger) 
 
 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  van het 
toestemmingsformulier. 
Het andere toestemmingsformulier mag in de onderzoeksmap (Verloskamers bij studiemappen). 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon                    Versie Partner van  ZWANGERE  
 
Keuzehulp bij dreigende vroeggeboorte 
“Het CODA onderzoek: Toepassen van gedeelde besluitvorming en digitale keuzehulp bij keuzes 
rondom de grens van levensvatbaarheid” 
 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 
beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek  

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens 
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die 
inzage door deze personen. 

- Ik geef □ wel  □ geen  toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 

 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
Naam  : ________________________________________________________   
 
Geboortedatum : ________________________________________________________  

 
Email-adres : ________________________________________________________ 

 
Handtekening :      Datum : __ / __ / __ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon 
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
 
Naam onderzoeker   : __________________________________________________ 
(of diens vertegenwoordiger) 
 
 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  van het 
toestemmingsformulier. 
Het andere toestemmingsformulier mag in de onderzoeksmap (Verloskamers bij studiemappen). 
 
 


