
Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De beveiliging en opslag van uw 

gegevens is volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Dit houdt in dat 

vertrouwelijk wordt omgegaan met uw 

gegevens. De antwoorden die u op de vragen 

geeft worden enkel voor het onderzoek van 

pREGnant gebruikt.

Hoe meld ik me aan?

Er zijn twee mogelijkheden: 

1.  U heeft, via e-mail of per brief, een 

uitnodiging voor deelname gekregen. Hierin 

staan uw inloggegevens waarmee u kunt 

inloggen op www.pregnant.nl.

2.   U heeft geen uitnodiging gekregen, maar 

wilt wel deelnemen. Dan kunt u zichzelf 

aanmelden op www.pregnant.nl.

Meer informatie

Op www.pregnant.nl vindt u meer 

informatie. U kunt ook bellen of mailen:

 

E: info@pregnant.nl

T: 073 64 69 700

Geneesmiddelen en zwangerschap

Soms moet u geneesmiddelen (blijven) 

gebruiken tijdens uw zwangerschap. 

Wanneer u een geneesmiddel krijgt 

voorgeschreven is het belangrijk uw arts 

te vertellen dat u zwanger bent. Vertel 

het ook aan uw apotheker wanneer u het 

middel ophaalt. Als u geneesmiddelen 

wilt gebruiken die u bij de drogist of in de 

supermarkt kunt kopen, is het belangrijk dit 

vooraf te bespreken met uw verloskundige 

of gynaecoloog. 

Deel uw ervaring!
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Gefeliciteerd, u bent zwanger!

In deze folder vindt u informatie 

over pREGnant. 

In pREGnant wordt zwangere 

vrouwen gevraagd naar 

ervaringen met het gebruik 

van geneesmiddelen tijdens de 

zwangerschap. 

Ook als u (op dit moment) geen 

geneesmiddelen gebruikt, kunt 

u aan pREGnant deelnemen.

Wat is pREGnant?

In pREGnant wordt zwangere vrouwen 

gevraagd naar ervaringen met het gebruik van 

geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.

Waarom is pREGnant belangrijk?

Van een aantal geneesmiddelen is bekend 

dat ze veilig gebruikt kunnen worden tijdens 

de zwangerschap. Maar er zijn ook middelen 

waarvan weinig bekend is over het effect op de 

zwangerschap en het (ongeboren) kind. Voor een 

verloskundige, gynaecoloog of arts kan het dan 

moeilijk zijn om te beslissen of het verstandig is 

een geneesmiddel te gebruiken. 

Door deel te nemen aan pREGnant komt er meer 

kennis beschikbaar. Zo helpt u mee aan een 

veiliger gebruik van geneesmiddelen tijdens de 

zwangerschap.

Ook als u geen geneesmiddel 
gebruikt

Alle zwangere vrouwen in Nederland kunnen 

deelnemen aan pREGnant. Ook als u (op dit 

moment) geen geneesmiddelen gebruikt. 

Wat houdt deelname in?

U vult in totaal 6 online vragenlijsten in. De 

eerste vragenlijst vult u bij voorkeur in voordat u 

17 weken zwanger bent. De vervolgvragenlijsten 

ontvangt u tijdens 17 en 34 weken zwangerschap 

en 2, 6 en 12 maanden na de bevalling. U kunt 

op elk moment stoppen met deelname, zonder 

opgaaf van reden. 

De vragenlijsten gaan over het gebruik 

van geneesmiddelen, het verloop van uw 

zwangerschap, de bevalling, uw gezondheid en 

dat van uw (ongeboren) kind. Het invullen van 

de eerste vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 30 

minuten, het invullen van de andere vragenlijsten 

5 tot 20 minuten.
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Deel uw ervaring over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap


