Handleiding vragenlijstonderzoek
Verdenking Groeivertraging
Stap 1.

Vraag vanaf 15 september zwangeren met verdenking op foetale groeivertraging of zij
mee willen doen aan het vragenlijstonderzoek. Onder verdenking op groeivertraging
verstaan wij:
nadat met echo een AC <p10 en/of afbuiging van opeenvolgende AC-metingen van
minimaal 20 percentielen op de Verburgcurve is vastgesteld

 Indien de zwangere WEL mee wil doen, ga naar stap 2.
 Indien de zwangere NIET mee wil doen hoeft u verder niets te doen.
Stap 2.

Ga na of de zwangere aan de volgende inclusiecriteria voldoet:
 Minimaal 16 jaar oud
 Zwangerschapsduur 20+0 wk tot en met 36+6 wk
 Zwangere doet WEL al mee aan de IRIS hoofdstudie
 Zwangere doet nog NIET mee aan het vragenlijstonderzoek
 Beheerst de Nederlandse dan wel Engelse taal (in woord en/of geschrift)

 Indien de zwangere WEL aan alle criteria voldoet, ga naar stap 3.
 Indien de zwangere NIET aan alle criteria voldoet, kan zij niet meedoen. U hoeft verder
niets te doen.
Stap 3.

Overhandig de informatiebrief en laat de zwangere op de achterzijde haar toestemming
en contactgegevens volledig en goed leesbaar invullen.
LET OP: Wanneer de zwangere niet in staat is de vragenlijst in het Nederlands in te vullen, dan
kunnen wij bij uitzondering de vragenlijst telefonisch afnemen in het Nederlands of Engels. Dit
dient onderaan het formulier ingevuld te worden.
NB. Het is belangrijk dat de zwangere ter plekke beslist of zij meedoet aan het
vragenlijstonderzoek en het formulier invult, geef dus geen formulieren mee naar huis!
NB. Voor zwangeren die niet meedoen aan het vragenlijstonderzoek hoeft geen formulier ingevuld
te worden. U bewaart het formulier voor de volgende zwangere.

Stap 4.

Plak of schrijf het IRIS nummer van de zwangere op het toestemmingsformulier.

Stap 5.

Fax of mail de toestemmingsformulieren DAGELIJKS naar: 020-444 57 12 /
irisstudie@vumc.nl.
De originele toestemmingsformulieren voor het vragenlijstonderzoek kunt u in de
antwoordenvelop van de IRIS studie wekelijks meesturen met overige IRIS formulieren.
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Stap 1. Vraag de zwangere met
verdenking op foetale
groeivertraging of zij mee wil doen
aan het vragenlijstonderzoek.
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U hoeft niets te doen.
Bewaar het formulier voor
de volgende zwangere.
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Stap 2. Ga na of
de zwangere aan
de inclusiecriteria
voldoet.

Inclusiecriteria
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Stap 3. Overhandig de
informatiebrief en laat
het toestemmingsformulier ter plekke
invullen.

Stap 4. Plak of
schrijf het IRIS
nummer op
het formulier.

Stap 5. Fax/mail de
toestemmingsformulieren dagelijks
naar de IRIS studie.
Stuur de originelen
wekelijks op per post.
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Minimaal 16 jaar oud
Zwangerschapsduur 20+0 wk tot en met
36+6 wk
Doet WEL al mee aan de IRIS hoofdstudie
Doet NIET al mee aan het
vragenlijstonderzoek
Beheerst de Nederlandse dan wel Engelse
taal (in woord en/of geschrift)

