
We verzamelen verhalen. Ervaringsverhalen van 

vrouwen over hun zwangerschap en de geboorte. 

Daarvoor zijn we op zoek naar vrouwen die hun verhaal 

willen vertellen.  

Ben je zwanger, of ben je korter dan een jaar geleden 

zwanger geweest of bevallen? Dan horen we graag 

jouw verhaal. 

 
  
  

 

Doe jij mee? 
 

Deel je ervaringen rondom zwangerschap en 

geboorte: met andere vrouwen, zorgverleners 

en onderzoekers. 



   

           

         

      

                                           

Meer informatie? 

www.verloskunde-

academie.nl/childbirth-network  

www.pratenovergezondheid.nl 

Facebook: ZwangerVerhalen 

Twitter: @ZwangerVerhalen  

  

Het Childbirth Network zoekt verhalen voor het 
onderzoeksproject “Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen 
aan het woord”. Dit onderzoek verzamelt de persoonlijke 
ervaringen van vrouwen rondom zwangerschap en 
geboorte. We interviewen vrouwen van verschillende 
leeftijden en achtergronden uit heel Nederland.  
Je verhaal wordt verwerkt als film-, audio- of tekstfragment 
op de websites www.pratenovergezondheid.nl en 
www.childbirthnetwork.nl. Daar kunnen andere vrouwen 
die zwanger zijn of willen worden, en hun partners, leren 
van jouw verhaal en de verhalen van andere vrouwen. Ook 
vinden ze daar aanvullende informatie over zwangerschap 
en geboorte. Bovendien kunnen (student)verloskundigen en 
andere zorgverleners je verhaal bekijken, beluisteren of 
lezen, om zo de ervaringen van vrouwen beter te begrijpen. 
We geloven dat dit bij kan dragen aan goede geboortezorg. 

Meedoen? 
 
Als je mee wilt werken aan het 
onderzoek, kun je je aanmelden door 
contact op te nemen met Willeke 
Norder, onderzoeker bij het 
UMCG/VUmc. Samen bespreken jullie 
of, waar en wanneer je geïnterviewd 
kunt worden om je verhaal te delen. 
Ook voor vragen kun je haar per mail of 
telefoon bereiken via: 
 
zwangerverhalen@vumc.nl 
050 207 1942 
06 211 613 87 

“Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord” is een initiatief van het Childbirth Network, 
een programma van de afdeling Midwifery Science/AVAG, Amsterdam Public Health research 
institute aan het VUmc. Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het VU Medisch 
Centrum  (VUmc) in Amsterdam en het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) en wordt 
gefinancierd door het Childbirth Network. 


