Toestemmingsformulier: meedoen als model bij de praktijktraining
echoscopisten 13 wekenecho
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Ik kreeg van de echoscopist de informatiebrief waarin staat wat het inhoudt om mee te doen als model aan de
praktijktrainingen echoscopisten 13 wekenecho. Ik heb de brief gelezen. Ik weet dat echoscopisten-inopleiding een echo bij mij zullen uitvoeren. Zo leren ze hoe zij een 13 wekenecho moeten doen.
Ik weet ook dat een vakdocent - vóór de oefenecho met de echoscopisten-in-opleiding - een voorbereidende
13 wekenecho bij mij zal maken. Het kan zijn dat de vakdocent tijdens de voorbereidende echo een afwijking
vermoedt bij mijn kind of daarover twijfelt. Als dit gebeurt, doe ik niet verder mee als model voor de
praktijktraining . Ik krijg vervolgonderzoek aangeboden. . Ik weet dat ook bij onvoldoende beeldvorming ik niet
kan meedoen als model voor de praktijktraining.
Ik weet dat op 1 september 2021 de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie van start gaat naar de 13
wekenecho. Ik weet dat de studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. De 13
wekenecho wordt straks aangeboden naast de 20 wekenecho, een al bestaande echo.
Ik weet dat bij de 13 wekenecho gekeken wordt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij mijn
kind. Ik weet dat het kind rond 13 weken zwangerschap kleiner en minder ver ontwikkeld is bij de 20 wekenecho.
Ik weet dat sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien zijn en dat deze regelmatig zo ernstig zijn dat er een risico
is dat het kind tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt.
Ik weet dat echo-onderzoek geen zekerheid geeft over de gezondheid van het kind. Er zijn aandoeningen die
nooit met de echo zijn op te sporen. Ook zijn er afwijkingen die bij 13 weken nog niet aanwezig of zichtbaar
zijn.
Ik weet dat de 13 wekenecho géén onderzoek is naar chromosoomafwijkingen. Voor onderzoek naar
chromosoomafwijkingen kan ik kiezen voor de NIPT of de combinatietest.
Ik heb de kans gekregen vragen te stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord.
Ik ben tevreden over de informatie die ik heb gekregen over het meedoen als model aan de praktijktraining
echoscopisten 13 wekenecho. Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ik heb er goed over kunnen nadenken of ik wil
meedoen. En ik heb daar voldoende tijd voor gehad.
Ik weet dat ik op elk moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daar hoef ik geen reden voor op te
geven.
Ik weet sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Wie dat zijn, staat in de informatiebrief die ik heb
gekregen en gelezen.
Ik weet dat mijn verloskundig zorgverlener een brief krijgt met daarin de uitslag van de 13 wekenecho die de
vakdocent bij mij uitvoert. Het opleidingsinstituut slaat deze echobeelden (inclusief persoonsgegevens) op. Ik
krijg geen beelden mee naar huis. Ik weet dat ik voor meer informatie over mijn rechten bij het verwerken van
de gegevens terecht kan bij het opleidingsinstituut waar ik model voor ben.

Ja, ik vind het goed mee te doen als model aan de praktijktraining echoscopisten 13 wekenecho. Ik geef er
toestemming voor mijn gegevens te gebruiken op de manier die hierboven staat beschreven:
Naam deelneemster: ……………………….

Geboortedatum: …………………………..

Handtekening: …………………………………

Datum: ………………………………………….

Mijn verloskundig zorgverlener is:
Naam verloskundigenpraktijk: …………………………………….
Naam verloskundig zorgverlener: …………………………………………….. Adres:………………………………………………

