
Flow-chart CODA studie.  

LET OP: Centrum specifiek 

 

 

 

 

 

1 
• Dreigende vroeggeboorte AD > 23 en <25+0, counseling wordt gepland 

2 
• Patient + partner nemen (indien gewenst) iPad met keuzehulp 
(www.keuzehulpvroeggeboorte.nl, Safari favorieten) door. 
iPad medicijnkamer vakjes rechts naast de deur. 

3 
• Counseling-gesprek door perinatoloog + neonatoloog 

4 
• Studie informatie + informed consent voor vragenlijsten over het gesprek en de 
keuzehulp (in map) 

5 
• Indien meedoen: aan Jolijn e-mail adres  patiente + partner doorgeven en tevens 
namen counselende specialisten (per mail: codastudie@umcutrecht.nl) 

•Indien niet meedoen: ook aan Jolijn laten weten. 

6 
• Vragenlijsten (per mail) aan deelnemers: binnen 24 u na de counseling en na 1 en 3 
maanden  --> Door Jolijn 

7 
• Vragenlijsten (per mail) aan counsellors binnen 24 u na de counseling --> Door Jolijn 

•Vragenlijsten (per mail) aan neonatologen en perinatologen werkend in deelnemend 
centrum begin, midden en einde studie looptijd --> Door Jolijn 



Studie-procedure 

In – en exclusie criteria: 

Inclusiecriterium Ja Nee 

Zwangere vrouw tussen AD 230/7 en 246/7   

Leeftijd > 18 jaar   

Dreigende spontane vroeggeboorte   

Spreekt en leest goed Nederlands   

 

Exclusiecriterium Ja Nee 

Meerlingzwangerschap   

Iatrogene vroeggeboorte (bijv vanwege ernstige foetale 

groeirestrictie of maternale PE/HELLP) 

  

Congenitale afwijkingen die belangrijke invloed kunnen 

hebben op perinatale uitkomst (waarbij de info van de 

keuzehulp niet goed aansluit) 

  

 

1) Controleer of de kandidaat voldoet aan de in- en exclusie criteria door 

bovenstaande tabel in te vullen. 

2) Biedt het gebruik van de keuzehulp met de iPad aan, bij voorkeur 

vóórafgaand aan het counselingsgesprek met gynaecoloog en neonatoloog. 

3) Na het gebruik van de keuzehulp, en na het counselingsgesprek: overhandig 

patiënte en partner de patiëntinformatie voor deelname aan de CODA studie. 

Maak hierbij gebruik van onderstaande tekst om patiënt te informeren over 

deelname aan de studie. 

4) Laat patiënte en partner, indien deelname gewenst, de IC tekenen en doe 

deze terug in de map op de verloskamers (voor beiden 1 IC) .  

5) Bel of mail Jolijn Huismanom inclusie door te geven en namen van  

counselende specialisten (neonatoloog en gynaecoloog). 

Jolijn is bereikbaar telefonisch 7 dagen per week, maar heb je na 20 uur een 

inclusie, mail Jolijn (codastudie@umcutrecht.nl) met amenorroeduur en e-mail 

adres patiënte en/of partner EN namen counselende specialisten (neo + gyn) 

OF bel na 08.00 uur ’s ochtends. 

Ook indien geen deelname: graag doorgeven.  

6) Patiënte en partner zullen, per mail,  binnen 24 uur een uitnodiging met een 

link voor een vragenlijst ontvangen. Graag erop wijzen deze in te vullen. 

Tevens ontvangen zij een korte vragenlijst na 1 en 3 maanden.  

7) De counselende specialisten krijgen ook binnen 24 u een uitnodiging met een 

link om een vragenlijst in te vullen; graag hen ook hierop wijzen. 
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Hulptekst om patiënten te informeren over de CODA studie 

Beste mevrouw (en eventueel partner), 

Ik ben hier omdat u net een gesprek heeft gehad met uw gynaecoloog en 

neonatoloog over uw dreigende vroeggeboorte. U hebt voorafgaand aan dit gesprek 

ook de iPad met keuzehulp doorgenomen met informatie over de situatie waarin u 

zich bevindt. 

Ik begrijp dat het een emotionele en zware tijd is, toch wil ik u nog het volgende 

vragen. We zijn bezig met een onderzoek over het implementatie proces (Dat is: hoe 

vindt de keuzehulp zijn weg in de praktijk? Wordt deze gebruikt? Zo ja, hoe bevalt de 

keuzehulp dan? Hoe is dat voor ouders? Hoe is dat voor dokters?) van de keuzehulp 

die u zojuist heeft doorgenomen en het gesprek dat u heeft gehad met uw artsen. 

We willen u vragen om deel te nemen aan ons onderzoek. Het enige dat u hoeft te 

doen is binnen nu en 24 uur een korte vragenlijst (10 minuten) invullen en tevens na 

één en drie maanden (5 minuten). De vragen gaan over de beslissing die u hebt 

genomen en hoe u tot deze beslissing gekomen bent. Als u er over na wilt denken 

om mee te doen dan wil ik u de patiënten informatie geven en zouden we graag een 

handtekening van u willen hebben indien u mee wilt doen, waarbij u aangeeft dat u 

akkoord gaat met deelname aan het onderzoek en de informatie heeft gelezen. 

Daarnaast zouden we graag uw e-mail adres willen hebben zodat we de vragenlijsten 

kunnen e-mailen. Verder zijn er geen extra risico’s of handelingen aan het onderzoek 

verbonden. Als u niet mee wilt doen dan is dit ook begrijpelijk. Er verandert hierdoor 

niks aan uw situatie. 

Heeft u nog vragen? 

Alvast dank voor uw deelname. 


