
Landelijke pREGnant-registratie 

 

Vaak is er beperkte gedocumenteerde ervaring met geneesmiddelen tijdens de zwangerschap 

waardoor het niet altijd eenvoudig is om een onderbouwde afweging te maken wat de beste 

behandeling voor uw zwangere patiënte is. In het landelijk zwangerschapsregister pREGnant, welke 

ontwikkeld is door de Teratologie Informatie Service (TIS) van Lareb, worden systematisch gegevens 

verzameld van zo veel mogelijk zwangere vrouwen. Door in pREGnant de ervaringen in de praktijk te 

bundelen komt er meer kennis over geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en 

lactatieperiode.  

 

Opzet pREGnant 

De zwangere vrouw wordt gevraagd zes vragenlijsten in te vullen (bij voorkeur vóór 17 weken 

zwangerschap, week 17 en week 34 en 2, 6 en 12 maanden na de bevalling). Zij weet zelf ten slotte 

welke medicatie ze daadwerkelijk gebruikt (heeft) en kan daarnaast informatie geven over het gebruik 

van zelfzorgmiddelen. Verder wordt ook gevraagd naar het verloop van de zwangerschap, de bevalling, 

leefstijlfactoren en haar eigen gezondheid en die van haar kind. Deze informatie zal, alleen met 

toestemming van de vrouw, aangevuld worden met gegevens uit de Perinatale Registratie Nederland 

(PRN). 

 

Meewerken als zorgverlener aan pREGnant 

De medewerking van u als zorgverlener wordt gevraagd bij het benaderen van zwangere vrouwen 

voor deelname. Als zorgverlener komt u namelijk vaak al vroeg in de zwangerschap in contact met de 

zwangere vrouw. U, of uw assistent(e), kunt haar op dat moment attenderen op het belang om  deel 

te nemen aan pREGnant.  

 

Als u vrouwen wilt attenderen op en/of uitnodigen voor pREGnant kunt u inloggegevens aanvragen 

voor een zorgverlener-account via info@pregnant.nl. Vanuit dit account kunt u een zwangere vrouw 

aanmelden voor deelname door haar naam en e-mailadres in te vullen. Er wordt dan automatisch 

een uitnodiging aangemaakt die per e-mail wordt verzonden. Daarnaast kunt u de informatiefolder 

van pREGnant tijdens het consult meegeven aan uw cliënte/ patiënte. Voor het aanvragen van 

folders of andere materialen kunt u contact opnemen via info@pregnant.nl. 

 

Een vrouw die door u is aangemeld, blijft voor ons anoniem. Persoonsgegevens worden versleuteld 

opgeslagen en automatisch verwijderd wanneer de vrouw niet ingaat op de uitnodiging voor 

deelname.  

 

Meer informatie  

Meer informatie kunt u vinden op www.pregnant.nl of u kunt contact opnemen via info@pregnant.nl 

of 073-64 69 700. 
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