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Vragenlijst Vasa Previa t.b.v. onderzoek door de Vasa Previa Foundation 
 
De VPF wil graag meer inzicht krijgen in de beleving en ervaringen in de dagelijkse praktijk van medische professionals  
op het gebied van vasa previa. Hiervoor vragen we uw medewerking.  

 
1. Wat is uw beroep? 

a. Verloskundige  
b. Gynaecoloog  
c. Echoscopist 
d. Huisarts 
e. Verpleegkundige 
f. Anders namelijk: ____________________________ 
 

2. Hoe lang oefent u dit beroep reeds uit? ________________ jaren 
 

3. Op welke manier(en) bent u bekend met vasa previa? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Ο Ik weet niet wat vasa previa is (ga verder met vraag 11)  
Ο  Ik heb tijdens mijn opleiding onderwijs genoten over vasa previa 
Ο  Ik heb tijdens mijn beroepsuitvoering van dichtbij met vasa previa te maken gehad. 
Ο Ik heb via een collega te maken gehad met vasa previa 
Ο  Anders, namelijk:________________________ 
 

4. Hoe vaak heeft u te maken gehad met vasa previa?  
a. Zelf meegemaakt tijdens een bevalling:__________ 
b. Via een collega erover gehoord:__________ 
  

5. Kunt u iets vertellen over uw ervaring(en): 
(als u meer ruimte nodig hebt, kunt u hiervoor de laatste pagina van deze vragenlijst 
gebruiken) 
 

 
 

 
6. Bent u bekend met de risicogroepen voor vasa previa? 

a. Ja, de risicogroepen zijn: 
 

b. Niet exact, ik ken de volgende risicogroepen: ___________________ 
c. Nee (ga verder met vraag 8) 

 
7. Controleert u vrouwen uit deze risicogroepen middels een echo op 

velamenteuze navelstrenginsertie, of laat u ze controleren? 
a.  Ja 
b. Nee 
c. Anders, namelijk:______________________________ 

 
8. Uit onderzoek1 blijkt dat Vasa Previa eens op de 2500 zwangerschappen 

voorkomt. Een verloskundige of gynaecoloog zou dan, uitgaande van 150 
bevallingen per jaar en een loopbaan van 25 jaar, 1 of 2 maal tijdens de loopbaan 
vasa previa meemaken. Herkent u dit aantal? 

a. Ja, dat klopt wel ongeveer 
b. Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer 
c. Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder 
d. Anders, namelijk:_______________________________ 
e. Weet niet/geen mening 

Z.O.Z. 
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9. Velamenteuze navelstrenginsertie komt volgens onderzoek voor bij 1-2% 2 van 
alle zwangerschappen. Bij meerlingzwangerschappen ligt dit percentage op 15% 
3, bij drielingzwangerschappen zelfs op 28,2% 4. Herkent u deze percentages? 

a. Ja, dat klopt wel ongeveer 
b. Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer 
c. Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder 
d. Anders, namelijk:__________________________________ 
e. Weet niet/geen mening 

 
10.Volgens onderzoek5 is bij een niet tijdig (voor de bevalling) gediagnosticeerde 

vasa previa de kans op overleven van de baby kleiner dan 50%. Herkent u dit 
percentage? 

f. Ja, dat klopt wel ongeveer 
g. Nee, het zijn er naar mijn ervaring meer 
h. Nee, het zijn er naar mijn ervaring minder 
i. Anders, namelijk:____________________________________ 
j. Weet niet/geen mening 

 
  

 

 
 

Specifieke vragen voor verloskundige/gynaecoloog/huisarts 
 

11. Welke actie onderneemt u indien een zwangere (3e trimester) u belt over het feit 
dat ze veel bloed heeft verloren? 

a. Ik stel haar gerust: bloedverlies is heel normaal en kan ook heftig zijn, als het maar 
niet te lang aanhoudt 

b. Ik ga meteen langs om poolshoogte te nemen 
c. Ik draag haar op met spoed naar het ziekenhuis te gaan voor de zekerheid 
d. Anders, namelijk: _____________________ 

 
12. Breekt u de vliezen wel eens kunstmatig bij een vrouw tijdens de bevalling? 

a. Ja, regelmatig, zo gaat de bevalling sneller 
b. Ja, maar pas nadat ik de vliezen zorgvuldig onderzocht heb op onregelmatigheden 
c. Nee, dit is onnatuurlijk en onnodig 
d. Anders, namelijk:______________________ 

 
13. Na de geboorte dient er een registratieformulier ingevuld te worden over de 

bevalling. Als er sprake is van velamenteuze navelstrenginsertie/vasa previa, 
noteert u dit dan op het registratieformulier?  

a. Ja, altijd 
b. Alleen als dit complicaties tot gevolg heeft gehad 
c. Nee, daar is geen ruimte voor 
d. Nee, dat is niet de bedoeling van de registratie 
e. Anders, namelijk______________   ________ 

 
14. Gebruikt u bij een thuisbevalling een amnioscoop om te zien of er vaten door de 

vliezen lopen? 
a. Ja, altijd 
b. Ja, alleen als ik het vermoeden heb dat er bloedvaten overheen lopen 
c. Nee, dat voel ik beter tijdens het touché  
d. Nee, dit is via een amnioscoop niet waar te nemen 
e. Nee, ik heb niet de beschikking over een amnioscoop 
f. Anders, namelijk_________________________  

Ga door naar vraag 17 

 

Bent u verloskundige/gynaecoloog/huisarts? Ga door naar vraag 11 
Bent u echoscopist/radioloog? Ga door naar vraag 15 
Bent geen van beiden? Ga door naar vraag 17 
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Specifieke vragen voor echoscopist/radioloog:    
 
15.De controle op de navelstrenginsertie is als Optioneel opgenomen in de richtlijn 

voor de 20 weken echo. Voert u deze controle uit tijdens de 20 weken echo? 
a. Ik kijk altijd naar het punt waar de navelstreng in de placenta inserreert 
b. Alleen bij specifieke gevallen zoals:___________ 
c. Nee, dit is meestal heel moeilijk te zien 
d. Nee, de check is optioneel dus ik doe het niet. 
e. Anders, namelijk________________________ 

 
16.Hoeveel tijd kost het om de navelstrenginsertie te controleren? 

a. Minder dan een minuut 
b. 1-5 minuten 
c. 5-10 minuten 
d. Langer, namelijk: ________________________ 

 
 

 

 
17.Kent u de Vasa Previa Foundation? 

a. Ja, ik heb er wel eens van gehoord 

b. Ja, ik weet ook waar ze voor staan 

c. Nee, nog nooit van gehoord 

d. Anders, namelijk:__________________________ 
 

18.Bent u bereid de Vasa Previa Foundation te helpen hun doelen te bereiken? 
a.   Ja, ik wil graag helpen, neem contact met mij op.  Mijn gegevens:  
       Naam:________ _   emailadres:____________    telefoonnummer:_________ 
       (uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor dit doeleinde) 
b.   Ik heb momenteel weinig tijd maar wellicht in de toekomst.  
c.   Nee, hoewel ik ondersteun wat de stichting doet heb ik er geen tijd voor 
d.   Nee, ik sta niet achter haar missie 
e.   Anders, namelijk:___________________________ 

 
19.Hebt u tips/adviezen voor de Vasa Previa Foundation? 

(als u meer ruimte nodig hebt, kunt u hiervoor de laatste pagina van deze vragenlijst 
gebruiken) 
 
 
 

 
Als u op de hoogte wilt worden gehouden over de activiteiten van de Vasa Previa 
Foundation vult u hieronder uw e-mailadres in.  
 
Ο Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden. Mijn emailadres is:______________ 
        
 
 
 
 

U kunt de uitgeprinte vragenlijst opsturen naar: Vasa Previa Foundation, Kleine Weide 2, 6097 DD Heel. 

Ga door naar vraag 17 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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