
Vragenlijst voor nacontrolegesprek

De zorgverleners van het Martini Ziekenhuis vinden het belangrijk te weten 
hoe het met jou, je partner en je kind gaat. Om je zo goed mogelijk te kunnen 
ondersteunen en begeleiden na je bevalling, vragen we je een vragenlijst in te 
vullen. In deze folder leggen we uit hoe je dit kunt doen.

Ongeveer 4 weken na je bevalling ontvang je 

van ons een e-mail met een link naar de 

vragenlijst ‘nacontrole verloskunde’. De link gaat 

naar het patiëntenportaal Mijn Martini. Je logt 

hier in met je DigiD, waarna je de vragenlijst 

kunt invullen. Het invullen van de vragenlijst 

duurt ongeveer 15 minuten. 

Voor meer informatie over inloggen in 

Mijn Martini verwijzen we je naar 

www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini. 

Waarom een vragenlijst?
Als er een nacontrolegesprek voor je is 

ingepland, kan je zorgverlener met jouw 

antwoorden de afspraak beter voorbereiden. 

Ook kan het voor jezelf fijn zijn de vragenlijst in 

te vullen. Het helpt je na te denken over wat je 

belangrijk vindt. Dit kun je tijdens de 

nacontrole afspraak bespreken met je 

zorgverlener. Is er voor jou geen afspraak 

ingepland, maar heb je daar wel behoefte aan? 

Dit kun je in de vragenlijst aangeven. Heb je 

klachten die niet in de vragenlijst staan? Vertel 

deze klachten ook aan je zorgverlener. Soms 

pikken onze zorgverleners uit de ingevulde 

vragenlijsten signalen op,  die aanleiding zijn 

voor het maken van een nacontroleafspraak. 

 Dit plannen we dan voor je in. 

De zorg verbeteren voor alle  
zwangere vrouwen
De vragenlijsten van alle vrouwen bij elkaar 

geven veel informatie. Wij leren hiervan. 

Daarom vragen we alle patienten voordat ze de 

vragenlijst invullen, of we de antwoorden 

anoniem mogen gebruiken om de zorg te 

verbeteren. Geef je hiervoor geen toestemming, 

dan worden de uitkomsten van je vragenlijst 

alleen gebruikt voor jouw persoonlijke zorg.  

Het wel of niet toestemming geven heeft geen 

invloed op de zorg die je krijgt. Ook kun je de 

toestemming altijd weer intrekken. 

Vragen?
Heb je vragen? Hiervoor kun je mailen naar 

nacontroleverloskunde@mzh.nl. 
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