SLEEPREG-BD studie

NP3-studie

Invloed van slaapverstoring tijdens zwangerschap en
rond de bevalling op psychiatrische problemen na de
bevalling.

Nationale postpartum psychose preventie studie

1. Waar gaat het onderzoek over?
- Is slaapverstoring tijdens de zwangerschap en
rond de bevalling een voorspellende factor voor
psychiatrische  klachten na de bevalling.

1. Waar gaat het onderzoek over?
- Welk soort medicatie beschermt het beste tegen
psychiatrische terugval rondom de bevalling.

2. Wat vragen wij van de patiënt?
- Gedurende week 13 en week 26 van de
zwangerschap en van week 38 van de
zwangerschap tot 4 weken na de bevalling
bijhouden van een slaaplogboek en dragen van een
activiteitenmeter (horloge).
- In dezelfde periodes wekelijks  invullen van
vragenlijsten (8- 10 minuten per keer) over uw
stemming.
- Het onderzoek heeft geen invloed op uw huidige
behandeling.
3. Contactpersoon informatie/ hoe aan te melden
- Drs. A. Stevens, Psychiater
- Tel: 06-12969202 /a.stevens@dimence.nl /  
www.dimence.nl/sleepregbd

2. Wat vragen wij van u?
- Maximaal 4 keer een korte digitale vragenlijst
invullen met vragen over uw stemming
(8 minuten per keer).
- Enkele  relevante medische gegevens uit uw
dossier (anoniem opgeslagen).
- Het onderzoek heeft geen invloed op uw huidige
behandeling.
3. Contactpersoon informatie/ hoe aan te melden:
- Drs. R. Wesseloo, Arts-onderzoeker en  
Dr. V. Bergink, Psychiater
- Tel: 06-81217671 / r.wesseloo@erasmusmc.nl

Nationaal onderzoek naar de preventie van
psychische klachten rondom de bevalling
Bent u bekend met een bipolaire stoornis of heeft u
eerder een postpartum psychose doorgemaakt?
En bent u op dit moment zwanger? Dan komen wij
graag in contact met U!
Met behulp van de twee volgende studies kunnen we
de zorg voor vrouwen als u in de toekomst nog verder
verbeteren. Daarom is het om de studie te laten slagen
belangrijk dat zo veel mogelijk vrouwen meedoen.
Wij vragen u vriendelijk of u  wilt deelnemen aan één
of beide volgende studies.
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En bent u op dit moment zwanger?
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