VOOR ZORGVERLENERS

Waarom Moeders van Morgen?
Onderzoek heeft uitgewezen
dat ongeveer 80% van de
zwangere vrouwen, op enig
moment in de zwangerschap, een geneesmiddel
gebruikt. In de dagelijkse
praktijk zult u geregeld
ondervinden dat er vaak
beperkt informatie beschikbaar
is op het gebied van geneesmiddelgebruik
rondom de zwangerschap.

80%

Wie kan deelnemen
en wat vragen we
van de deelneemsters?

Wat kunt u
als zorgverlener doen?

Alle zwangere vrouwen kunnen meedoen. Alleen zo
kan een goed beeld worden verkregen over de
dagelijkse praktijk, keuzes die worden gemaakt en
of die veilig zijn. Hiermee wordt ook inzicht
verkregen in geneesmiddelgebruik, zowel
voorgeschreven geneesmiddelen als ook
zelfzorgmiddelen (inclusief foliumzuur en
vitamines), homeopathische middelen en vaccins.

Daarnaast is er grote behoefte om
de bestaande kennis op dit gebied
uit te breiden. Om u als zorgverlener niet te belasten,
vullen zwangere vrouwen zelf de 6 online
vragenlijsten in.

Uit ervaring weten we dat 30% van de vrouwen
die een uitnodigingsmail van hun zorgverlener
ontvangt, gaat deelnemen. Van de vrouwen
die enkel een ﬂyer meekrijgt, neemt ongeveer
6% deel.

Zorgverlenersaccount

Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelgebruik
rondom de zwangerschap kunt u onze kennisbank
op de website van Lareb bezoeken of telefonisch
contact opnemen voor counseling (073-64 69 702).

?

U kunt bijdragen door uw cliënten te informeren
over Moeders van Morgen. Dit kunt u onder
andere doen door een uitnodigingsmail te
versturen (zie hieronder) en eventueel een ﬂyer
mee te geven.

De enige twee voorwaardes zijn dat de
deelneemster minstens 18 jaar oud is en de
Nederlandse taal beheerst.
Een zwangere vrouw kan zich gedurende haar hele
zwangerschap aanmelden, maar bij voorkeur zo
vroeg mogelijk.

U kunt zwangere vrouwen uitnodigen door een
zorgverlenersaccount bij ons aan te vragen
(via info@moedersvanmorgen.nl). U krijgt dan
inloggegevens van ons waarmee u kunt
inloggen op www.moedersvanmorgen.nl en een
uitnodiging kan uitsturen door de naam en het
emailadres van de vrouw die u wilt uitnodigen
in te vullen. Zij krijgt dan automatisch een
uitnodiging, ondertekent door u als
zorgverlener. Vervolgens beslist zij
zelf of ze wel of niet deel wil
nemen.

Vragenlijst verzendmomenten:
Uitnodigen door
zorgverleners die
met Orfeus werken

week

Gegevensbescherming
van deelneemsters
Moeders van Morgen hecht veel waarde aan de
bescherming van de privacy van uw cliënten en
het veilig opslaan van persoonsgegevens.
We doen dit uitsluitend in overeenstemming met
de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
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In Orfeus is het in het tabblad
‘Gegevensoverdracht’ mogelijk Moeders van
Morgen te selecteren. Hiermee gaat er
automatisch een uitnodigingsmail naar uw
cliënte. Deze zorgverleners hoeven dus geen
account aan te vragen.

Uitnodigen door zorgverleners die met
Vrumun werken
In Vrumun is in het tabblad ‘Onderzoek’ Moeders
van Morgen opgenomen. Door op aanmelden te
klikken gaat er automatisch een uitnodigingsmail naar uw cliënte. Deze zorgverleners hoeven
dus geen account aan te vragen.

Informatiemateriaal – toolbox
U kunt al onze informatiematerialen, inclusief
materiaal voor online promotie, vinden in de
toolbox. Deze kunt u bekijken en bij ons bestellen
(info@moedersvanmorgen.nl
of 073-64 69 700) of downloaden.

