
 

GEZOCHT! 

Moeders die korter dan 3 jaar geleden een kraambedpsychose hebben gehad en 
daarbij een (verloskundige) zorgverlener betrokken is geweest 

 
Beste moeders, 
 
Mijn naam is Shalini Dhonrhe, een vierdejaars verloskundige in opleiding aan de bachelor 
verloskunde van de Hogeschool Rotterdam. 
 
In het kader van het afstuderen doe ik onderzoek naar de ervaringen van verloskundige 
zorgleners met betrekking tot een kraambedpsychose. Uit meerdere buitenlandse 
onderzoeken kwam naar voren dat de zorgverlener vaker een kraambedpsychose had 
gemist, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de kersverse ouder(s) en baby.  
 
Er is weinig bekend over ervaringen en kennis van verloskundige hulpverleners betreft 
kraambedpsychose in Nederland. Dit gaf reden tot onderzoek. 
 
Waarom benader ik jou in plaats van de zorgverlener zelf? 

 Het is een anoniem onderzoek 

 Niet in elke praktijk hebben de zorgverleners ervaring met een kraambedpsychose.  

 Jij bent de kortste schakel tussen mij als onderzoeker en de zorgverlener met 
ervaring. 

 Er loopt een ander onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met betrekking tot 
kraambedpsychose. Indien gewenst, kan jij hieraan deelnemen. 

 
Heb jij zelf een kraambedpsychose meegemaakt of ken jij een zorgverlener die hier korter 
dan 3 jaar ervaring mee heeft gehad? Dan heb ik jouw hulp nodig! Hoe? Je kan mij 
telefonisch of via de e-mail benaderen om: 

 Te vertellen wat de naam van de praktijk is waar jij in de zwangerschap onder 
behandeling was toen de kraambedpsychose werd ontdekt. 

 Om te laten weten dat jij mee wilt doen aan het onderzoek naar de ervaring van 
vrouwen met een kraambedpsychose. 

 
In verband met COVID-19 zullen de interviews via een videogesprek via een beveiligde 
netwerk van Microsoft Teams worden afgenomen. Een interview zal +/- 30 minuten duren. 
De informatie die tijdens het interview wordt gegeven, zal worden opgenomen, 
geanonimiseerd en gebruikt worden voor dit onderzoek.  
 
Bij interesse in deelname aan dit onderzoek of eventuele vragen, kunt u contact op nemen 
via de mail of telefonisch. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Shalini Dhonrhe 
E-mailadres: 0898824@hr.nl 
Telefoonnummer: 06 52825556 

mailto:0898824@hr.nl

