
 

 
 

 
 

 
 

 

INFORMATIEBRIEF VOOR OUDERS 
 

Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek onder ouders die te 
maken hebben gekregen met vroeggeboorte van hun kindje (zwangerschapsduur tussen de 
24 en 32 weken).  
 
Achtergrond 
Het doel is om d.m.v. groepsgesprekken inzicht te krijgen in uw huidige en gewenste 
informatiebehoefte en voorzieningen vanaf het moment van ontslag van uw kindje uit het 
ziekenhuis tot en met de eerste periode thuis. Er wordt onder andere gevraagd welke 
problemen u daarin tegen bent gekomen en aan welke ondersteuning u behoefte had. Omdat 
het belangrijk is dat deze informatie nog redelijk ´vers´ in het geheugen ligt, willen we het 
onderzoek graag uitvoeren onder ouders met een kindje dat niet ouder is dan 2 jaar.  
Door uw deelname aan dit onderzoek kunnen ondersteunende diensten voor toekomstige 
ouders met een te vroeg geboren kindje verbeterd worden. Opdrachtgever van het onderzoek 
is een bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen ontwikkelt 
t.b.v. te vroeg geboren kinderen. 
 
Groepsgesprek 
In het groepsgesprek van 2,5 uur gaat u met 3 andere ouders in gesprek. Er is ook een 
moderator van samhealth bij die het gesprek zal begeleiden.  
 
Bij het groepsgesprek wordt in een andere ruimte meegekeken door de opdrachtgever van het 
onderzoek. Uw gegevens zijn echter niet bij hen bekend. U blijft dus anoniem. Mocht u hier 
nog vragen over hebben, neem dan gerust contact op. 
 
Voor uw deelname aan het groepsgesprek worden uw reiskosten vergoed. 
 
Data en locaties 
Rotterdam 

 Maandag 6 juni van 10.00-12.30 uur voor ouders van 24-29 weken prematuren  

 Maandag 6 juni van 13.30-16.00 uur voor ouders van 30-32 weken prematuren 
 
Utrecht 

 Maandag 13 juni van 10.00-12.30 uur voor ouders van 24-29 weken prematuren 

 Maandag 13 juni van 13.30-16.00 uur voor ouders van 30-32 weken prematuren 
 
Contact 
Mocht u mee willen werken aan het onderzoek, dan vragen wij u uw contactgegevens door te 
geven aan uw arts. Wij zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen om uw 
deelname door te spreken.  
U kunt ook direct contact opnemen met ons om uw deelname te bevestigen. 
 
Mocht u op bovengenoemde data niet kunnen, maar wel willen deelnemen dan horen wij dit 
ook graag! 
Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat u nog een aantal vragen heeft voordat u besluit om 
mee te werken. Neem hiervoor ook gerust contact met ons op. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens samhealth  
 
Renee van Nistelrooij  
renee@samhealth.nl 
0343-443570 / 06-30007015 


