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IMITAS STUDIE  

Géén deelname 13 wekenecho, wel 20 wekenecho 
 

 

De IMITAS studie onderzoekt de voor- en nadelen van de 13 wekenecho.  

 

U heeft ervoor gekozen om geen 13 wekenecho te laten doen, maar wel een 20 wekenecho. De 

IMITAS onderzoekers zijn geïnteresseerd in de reden(en) van deze beslissing. Uw mening is 

belangrijk voor de studie. De onderzoekers nodigen u daarom uit om eenmalig een korte digitale 

vragenlijst in te vullen over uw mening en gedachten over de 13 wekenecho. Uw antwoorden 

worden vertrouwelijk en gecodeerd verwerkt. 

 

 

 

Vragen? 

Meer informatie over de studie en het gebruik van uw gegevens kunt u vinden op 

www.13wekenecho.org. 

Indien u contact wilt opnemen met de IMITAS onderzoekers, kunt u een e-mail sturen naar 

imitas@lumc.nl.  

 

 

Dataverwerking 

Uw e-mailadres wordt door uw verloskundig zorgverlener verstrekt aan de IMITAS-onderzoekers. Alleen de IMITAS 

onderzoekers gebruiken uw e-mailadres. De IMITAS onderzoekers voeren uw e-mailadres in een databank in. Dit 

systeem stuurt u automatisch een e-mail met een link naar een vragenlijst.  

De IMITAS onderzoekers gebruiken uw e-mailadres alleen om de vragenlijst digitaal te versturen. Uw e-mailadres 

wordt verder niet gedeeld met derden. Uw zorgverleners krijgen uw antwoorden niet te zien, alleen het 

onderzoeksteam heeft toegang tot de antwoorden. Het onderzoeksteam kan uw medische dossier niet inzien. 

 

Interesse in deelname? 

 Uw verloskundig zorgverlener vraagt of u interesse heeft in deelname. Als u wilt 

deelnemen vraagt uw verloskundig zorgverlener uw toestemming voor het doorgeven 

van uw e-mailadres aan de IMITAS onderzoekers.  

 Als u toestemming geeft, noteert de verloskundig zorgverlener dit in uw zorgdossier en 

stuurt uw verloskundig zorgverlener uw e-mailadres door naar de IMITAS onderzoekers. 

 U krijgt binnen een week een e-mail van de IMITAS onderzoekers met een link naar de 

vragenlijst. Wanneer u op de link klikt: 

o Krijgt u meer informatie over de studie; 

o Kunt u digitaal toestemming geven voor deelname aan de vragenlijst; 

o Kunt u vervolgens de vragenlijst maken.  
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