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VRAGENLIJST DEELNEMERS POPs STUDIE 
Onderzoek naar Persisterende Organische Polluente stoffen in moedermelk 
Coördinatie : Wereld Gezondheids Organisatie 
 
Label:  1/…./………/………/    
 
Datum contact:  ………/………/………… 
 
A.SELECTIE 
 
Komt de deelnemer in aanmerking voor de studie? 
1.  ja  0        2. nee 0 
 
Status voor dit onderzoek: 
1. geselecteerd  0            2. mogelijke reservekandidaat  0  
 
Is consent ondertekend?   
1.  ja  0        2. nee 0 
 
B.INFO DEELNEMER 
 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………… 
Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………… 
Adres:  …………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………… ……………………………………………………………………………. 
 
Hoelang woont u in deze gemeente:………… jaar 
 
Telefoon: …………………………………………… 
GSM: …………………………………………… 
@-mail:  …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum :  ………/………/………… Leeftijd:  ………… 
Lengte moeder: ………………. cm 
 
Gewicht moeder voor de zwangerschap:  …………….  Kg 
 
Geplande bevallingsdatum: ………/………/………… Bevallingsdatum :………/………/………… 
Naam baby: ……………………………………………………..  0 jongen 0 meisje 
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C.VOEDING 
 
 1. 

Nooit 
2. 

< 1 x/week 
3. 

1 x/week 
4. 

2 x/week 
5. 

> 2 x/week, 
maar niet 
elke dag 

6. 
Elke dag 

vis (incl. tonijnsla, enz..) 
   andere visserijproducten 
(schaal- en schelp dieren oa. 
garnalen, mosselen, ..) 
Melk en melkproducten (kaas, 
yoghurt, pudding, room, roomijs, 
echte boter,..) 
Vlees en gevogelte (incl. 
charcuterie enz..) 

Eieren  
Voedings-supplementen op basis 
van visolie 
 
 
 
Welke soorten vis eet u het vaakst: 
1. zeevis  (haring, heilbot, kabeljauw, koolvis, makreel, schol, surimi, roodbaars, schelvis, rog,  0 
tong, zeewolf, wijting) 
2. zoetwatervis (forel, (snoek)baars,zalm, brasem, spiering, paling, steur)                             0 
3. beiden     0 
 
Vermeld a.u.b. de soorten die u eet als u ze kent (b.v. paling, …): …………………………………………… 
   
Welke eieren eet u? 
1. eieren van eigen kippen of van kippen van particulieren  0 
2. andere         0 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hoe zou u uw eetgewoonten van voor de zwangerschap beschrijven: 
1. gevarieerd  0 
2. vegetarisch maar wel melk en eieren  0 
3. strikt vegetarisch  0 
4. anders …………………………………………………………………… 0 
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D. GEBRUIK FOLIUMZUUR 
 
Hebt u foliumzuur genomen, eventueel in een multivitaminepreparaat, in pilvorm 
Indien ja:  Merk: ………………………. 
 Dosis: ………………………. 
 Nam u deze pillen voor de zwangerschap:      0  
 Nam u deze pillen tijdens de zwangerschap : 0  
  Vanaf welke maand: ……………………………………. 
 
 
E. HISTORIEK 
 
Is uw moeder in België geboren? 1.  ja  0   2. nee 0 
 
Was u het eerste kind van uw moeder ? 1.  ja  0  2. nee 0 
 
Kreeg u borstvoeding 1.  ja  0   2. nee  0   3. geen idee 0   
 
 
Deed u ander werk dan enkel huishoudelijk werk voor de zwangerschap? 
 1.  ja  0  2. nee 0 
 
Zo ja, beschrijf: ……………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VRAGENLIJST STAALAFNAME DEELNEMERS POPs STUDIE 
Onderzoek naar Persisterende Organische Polluente stoffen in moedermelk 
Coördinatie : Wereld Gezondheids Organisatie 
 
Label:  1/…./………/………/   (gewest/provincie/materniteit/staal) 

 
F. STAALNAME 
 
Informatie periode van de moedermelkafname:       
 
Datum Baby is  … weken 
………/………/………… ……….. weken 
 
………/………/………… ……….. weken 
 
………/………/………… ……….. weken 
  
………/………/………… ……….. weken 
 
………/………/………… ……….. weken  
 
Hoe heeft u afgekolfd? 
1. manueel   0 
2. met manuele pomp  0 
3. met elektrische pomp  0 
 
Zo afgekolfd met een pomp: Kunt u het type of merk van pomp noteren ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Is het gewicht van de moeder op het moment van het afkolven verschillend ten opzichte 
van vóór de zwangerschap?  

1. bijgekomen    0 
2. afgevallen    0 
3. niet gewijzigd  0 
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G. RESULTATEN VAN DE STUDIE 
 
Wenst u uw persoonlijke resultaten te ontvangen?   

1. ja     0   
2. nee  0 

 
Zo ja, hoe wenst u deze te verkrijgen: 
1. persoonlijk, op uw thuisadres 0 
2. via arts                                  0 
  
dr ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 
…………   ……………………………………………… 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen hebben rond deze studie, kan u onze projectmedewerkers contacteren: 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
Verantwoordelijke arts: Dr Vera Nelen 
Project verpleegkundige/vroedvrouw: Els Goossens 
Project verantwoordelijke: Els Van de Mieroop 
Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen 
Tel:  03 259 12 61  of mail naar els.vandemieroop@pih.provant.be
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