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BELpREG

= Vragenlijst-gebaseerd onderzoek over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en moeder-kind uitkomsten

Doelstelling: het onderzoeksproject BELpREG wil bijdragen aan het verzamelen van meer kennis
over de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

Online vragenlijsten

Tijdens de zwangerschap om de 4 weken een vragenlijst, 
twee vragenlijsten in de eerste 8 weken na de bevalling

BELpREG 
databank

Onderzoek naar de veiligheid 
van geneesmiddelen

rondom de zwangerschap

‘farmacoepidemiologisch’ onderzoek



We zoeken 5 gemotiveerde ELZs die willen deelnemen aan de BELpREG pilootstudie!

Opzet pilootstudie? 
Voor we het BELpREG project nationaal uitrollen, starten we met een pilootstudie in 5 ELZs. 
→ In deze ELZs hopen we dat betrokken zorgverleners/actoren actief aan de slag gaan om vrouwen te rekruteren voor 

deelname aan de BELpREG vragenlijsten, liefst zo veel mogelijk. 

Tijdens de pilootstudie willen in detail opvolgen hoe het invullen van de vragenlijsten verloopt, en wat de ervaringen
van BELpREG deelnemers en betrokken actoren/zorgverleners zijn. 
→ Hiervoor maken we gebruik van tevredenheidsenquêtes en interviews bij (een selectie van) deelnemers. Aanvullend 

worden ook (enkele) betrokken zorgverleners/actoren uitgenodigd voor een (online) interview, om hun ervaringen 
te bevragen i.v.m. de implementatie van het BELpREG project in hun dagelijkse praktijk. 

→ Met deze inzichten kunnen we het systeem / project verbeteren.



Rol zorgverleners en ELZ in BELpREG pilootstudie

Wat verwachten we van zorgverleners? 
We verwachten geen datacollectie door zorgverleners, enkel het bekend maken van het onderzoek onder 
(zwangere) vrouwen. 
We hopen dat zorgverleners bereid zijn om…

✓ het BELpREG promomateriaal uit te hangen in hun praktijken,
✓ zwangere vrouwen aan te spreken en te (blijven) motiveren tot deelname aan het BELpREG onderzoek. 

→ Het zijn zwangere vrouwen zélf die zich via onze website zullen aanmelden voor deelname en de online 
BELpREG vragenlijsten invullen. 

Welke zorgverleners?
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere vrouwen, specifiek: huisartsen (maar ook 
gynaecologen, pediaters en andere specialisten), vroedvrouwen (lactatiekundigen), apothekers, …
We bekijken graag met de ELZs welke (organisaties van) zorgverleners we betrekken. 

Omdat er verschillende actoren betrokken zijn bij zorg tijdens de zwangerschap, kozen we er mede voor op de pilootstudie op 
niveau van de ELZ uit te voeren (en niet gericht één groep van actoren aan te spreken).



Rol zorgverleners en ELZ in BELpREG pilootstudie

Wat verwachten we van ELZs? 
We gaan op zoek naar gemotiveerde ELZs die het project willen ondersteunen en ons willen helpen bij het bekend 
maken (en houden) van het project in hun regio, met name onder actoren en zorgverleners die in contact komen 
met zwangere vrouwen. 

✓ Engagement om de betrokken zorgverleners te contacteren en te ‘aanmoedigen’
✓ Hulp bij strategie delen promomateriaal

Toekomst, indien deelname ELZ aan BELpREG pilootstudie → Infomoment (kan online) waar alle betrokken 
zorgverleners voor worden uitgenodigd: informatie over project, rol zorgverleners, delen promomateriaal,… 



Promomateriaal

✓ Drukwerk (posters & flyers)
✓ Digitaal: website, sociale media, media voor scherm in 

wachtzaal/apotheek



Ter info: filmpje

In dit filmpje richten we ons tot toekomstige deelnemers. We vertellen de toekomstige 
deelnemers wat ze moeten weten voor ze starten met hun eerste BELpREG vragenlijst.

Ook voor geïnteresseerde zorgverleners kan dit informatief zijn!

https://belpreg.be/aanmelden-voor-je-eerste-vragenlijst/

https://belpreg.be/aanmelden-voor-je-eerste-vragenlijst/


Contact

info@belpreg.be

016 32 27 45 (Laure Sillis)

www.belpreg.be
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