Wat is Eurocat?
Eurocat is een onderzoeksgroep binnen het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG). Met medewerking van ouders van kinderen met een
aangeboren aandoening, doet Eurocat wetenschappelijk onderzoek naar
de oorzaken van het ontstaan van deze aandoeningen.
Eurocat staat voor European Surveillance Of Congenital Anomalies.
Wat doet Eurocat?
In Nederland wordt 1 op de 33 kinderen geboren met een aangeboren
aandoening. Daarnaast worden soms zwangerschappen afgebroken
vanwege een aangeboren aandoening. Eurocat registreert aangeboren
aandoeningen in Noord-Nederland en doet onderzoek naar factoren die
bijdragen aan het optreden hiervan.
Voor dit onderzoek heeft Eurocat in Groningen, Friesland en Drenthe de
medewerking nodig van ouders van kinderen met een aangeboren
aandoening. Als uw kind een aangeboren aandoening had of heeft, kunt
u daarom benaderd worden met de vraag of u mee wilt doen aan het
onderzoek, bijvoorbeeld door uw arts of verloskundige.
Waarom meedoen?
U kunt ons helpen om onze kennis over het ontstaan van aangeboren
aandoeningen te vergroten. Met uw ervaringen levert u een bijdrage om
in de toekomst aangeboren aandoeningen te helpen voorkomen.
Met de gegevens van u, uw partner, de zwangerschap en uw kind, doen
wij onderzoek naar bijvoorbeeld geneesmiddelgebruik in de zwangerschap. Dit is belangrijk omdat niet van alle (nieuwe) geneesmiddelen
bekend is wat de precieze effecten op het ongeboren kind kunnen zijn.
We doen daarnaast bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van erfelijkheid
en de omstandigheden tijdens de zwangerschap. Een aandoening is soms
erfelijk bepaald. Het lijkt er op dat sommige erfelijke aandoeningen onder
invloed van omgevingsfactoren (zoals roken, het beroep etc.) eerder
geneigd zijn ‘over te erven’.

Wat betekent meedoen voor u?
Als u meedoet aan het Eurocat onderzoek, vragen we uw toestemming
om bij uw apotheek gegevens op te vragen over de geneesmiddelen die u
mogelijk hebt gebruikt tijdens de zwangerschap. Dit kan de indruk wekken
dat er een verband is tussen de geneesmiddelen die u heeft gebruikt en de
aandoening die is ontstaan in de zwangerschap. Dit hoeft helemaal niet zo
te zijn, maar om goed onderzoek te kunnen doen willen wij graag een
zo compleet mogelijk beeld krijgen van het verloop van de zwangerschap.
Wanneer de gegevens van de apotheek binnen zijn ontvangt u een
vragenformulier. De vragen gaan vooral over het verloop van de
zwangerschap. Het invullen van dit formulier duurt ongeveer 30 minuten.
Hoe zit het met uw privacy?
Wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland kunnen een
aanvraag indienen bij Eurocat om onderzoek te doen. Wij vinden het
erg belangrijk dat er goed en gedegen onderzoek wordt verricht.
Voor u is het belangrijk om te weten dat deze onderzoekers nooit
kunnen zien welke persoon bij de gegevens hoort. Er worden dus
uitsluitend anonieme gegevens verstrekt.
De gegevens bij Eurocat staan niet online en kunnen niet worden
benaderd door derden. Eurocat verstrekt géén gegevens aan andere
partijen, zoals verzekeraars.
Meer informatie
Wilt u graag meer informatie of heeft u nog vragen?
Bekijk onze website met informatiefilmpje op: www.eurocat.umcg.nl
Telefonisch zijn we bereikbaar op: 050-3617115
U kunt ons ook een e-mail sturen: eurocat@umcg.nl

Antwoordstrookje Eurocat
Onderzoek naar aangeboren aandoeningen
Ondergetekende(n):

8 Handtekening mevrouw

Datum

1 Voorletter(s) en achternaam mevrouw _____
_____________________
________________________________
Voorletter(s) en achternaam meneer

_____
____________________
________________________________

______________________________________

_____________________________

Handtekening meneer

Datum

______________________________________

_____________________________

2 Straatnaam en huisnummer
_________________________________________________________________________
________________________________________________

Postcode en woonplaats

_____________________________________________

Indien verhuisd, graag hieronder uw adres ten tijde van het einde
van de zwangerschap
_________________________________________________________________________

9 Apotheek van mevrouw tijdens de zwangerschapsperiode*
Naam apotheek

Plaats

______________________________________

_____________________________

3 Telefoonnummer

____________________________________________________
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naam 2e apotheek (indien van toepassing) Plaats

4 E-mailadres

____________________________________________________
____________________________________

______________________________________

5 Geboortedatum mevrouw

Geboortedatum meneer

10 Ik ontvang het vragenformulier graag:

_____________________________________________________________________________
____ __________
____ ____ __________
6 Datum einde zwangerschap

Geslacht

____________________________________
____
____ __________

mannelijk / vrouwelijk / onbekend

Naam

doorstrepen wat niet van toepassing is

____________________________________

__________________________________________________
7

geeft toestemming voor deelname aan het Eurocat onderzoek
met betrekking tot bovengenoemde zwangerschap
geeft géén toestemming omdat:
__________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________________

digitaal, per e-mail
op papier, per post

Eurocat
UMCG, afdeling Genetica, CB52
Antwoordnummer 289
9700 VB Groningen
Bij toestemming mogen de medische gegevens worden verstrekt aan Eurocat door
behandelend arts(en) en/of verloskundige(n) voor zover deze relevant zijn voor het
onderzoek naar de risicofactoren van aangeboren aandoeningen.
Bij toestemming mogen de apotheekgegevens over de zwangerschapsperiode*
worden verstrekt aan Eurocat door de apotheek. De gegevens zullen worden
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek conform de doelstellingen van Eurocat
(www.eurocat.umcg.nl).
*zwangerschapsperiode is: drie maanden vóór het begin van de zwangerschap tot en
met de laatste dag van de zwangerschap

