
Jij en je baby

De diensten psychiatrie en verloskunde-gynaecologie doen onderzoek naar 
jouw welzijn en gezondheid tijdens en na je zwangerschap.

gezond?

Neem deel aan wetenschappelijk onderzoek



Tijdens en na je zwangerschap
Word je binnenkort moeder? Aarzel niet om deel te nemen aan dit 
onderzoek en draag zo bij aan de gezondheid van jou en je baby, en 
die van vele andere jonge moeders en hun spruit. 

Hiervoor moet je op drie momenten tijdens en op vijf momenten 
na je zwangerschap een aantal vragen rond je gezondheid en 
welzijn beantwoorden. Op basis van jouw antwoorden ontvang je 
per e-mail voor jou specifieke gezondheidstips en adviezen.
 
Indien de resultaten wat zorgen geven over het welzijn en de 
gezondheid van jou en je baby word je uitgenodigd voor een 
vrijblijvend gesprek met je vroedvrouw of je gynaecoloog. Het 
zorgteam houdt je gedurende het onderzoek op de hoogte en stuurt 
een samenvatting van de onderzoeksresultaten als je dat wilt. 

Zwanger zijn, moeder worden: het zorgt voor veel nieuwe uitdagingen 
in je leven en daar kan je soms angstig en onzeker door worden. 
Uit onderzoek blijkt dat (aanstaande) moeders kwetsbaar zijn voor 
emotionele problemen zoals depressie en angst. 

Het zorgteam voor perinatale psychiatrie van het UPC KU Leuven wil 
er mee voor zorgen dat je goed in je vel zit. Want jouw gezondheid is 
van groot belang: voor jezelf, je (ongeboren) baby en voor je naasten. 
Naar aanleiding van je raadpleging zal het zorgteam je uitnodigen 
om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
   

Wetenschappelijk onderzoek
Specialisten van het UPC KU Leuven en UZ Leuven (gynaecologie-
verloskunde) voeren een grote wetenschappelijke studie uit met 
als doel om angst en depressie bij jonge moeders in de toekomst 
meer te voorkomen of beter aan te pakken. Ze brengen daarbij 
gezondheidsgegevens van vele jonge moeders (anoniem) in kaart. Ook 
jij kan aan deze studie bijdragen, door enkele vragenlijsten in te vullen. 
Nadien kan je rekenen op gerichte ondersteuning als dat nodig blijkt.

Zo neem je deel
Gekoppeld aan je raadpleging ontvang je een vragenlijst via 
Mynexuzhealth, het online medisch dossier van UZ Leuven. 
Beantwoord de vragen online. Onderzoeksmedewerkers staan voor 
je klaar als je nog vragen hebt. 

Privacy
De vragenlijst is onderdeel van het medisch dossier. Jouw 
gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. In het kader 
van het onderzoek worden je gegevens anoniem verwerkt. Deze 
studie (s64351) is goedgekeurd door de Ethische Commissie van 
UZ Leuven.



Verantwoordelijke uitgever: UPC KU Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven

Prof. dr. Titia Hompes, perinataal psychiater, 016 34 80 00

Prof. Ronny Bruffaerts, psycholoog, 016 34 13 02
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Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

campus Kortenberg

Leuvensesteenweg 517

3070 Kortenberg

T +32 2 758 05 11

campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

T +32 16 34 80 00

info@upckuleuven.be

www.upckuleuven.be

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

T +32 16 33 22 11

www.uzleuven.be


