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Informatie over de gegevensverzameling zikavirusinfectie in de 
zwangerschap 
 
 
Achtergrond 
• Sinds 2015 zijn er epidemieën van zikavirusinfectie in Zuid- en Midden Amerika, 

het Caribisch gebied en op de Kaapverdische eilanden. 
• Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zikavirusinfectie tijdens de zwangerschap 

miskramen of aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind kan veroorzaken. 
• Uw arts heeft geconstateerd dat u (mogelijk) zikavirusinfectie heeft opgelopen 

tijdens uw zwangerschap.  
• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt medisch 

relevante informatie van zwangere vrouwen en jonge zuigelingen die (mogelijk) 
met zikavirus zijn besmet. Het doel is om het probleem in Nederland en 
Caribisch Nederland in kaart te brengen door te onderzoeken hoe het met 
moeder en kind gaat tot twee jaar na de geboorte van het kind. 

 
Wat vragen we u? 
• Voor de gegevensverzameling willen we medische gegevens met betrekking tot 

zikavirusinfectie, en indien van toepassing van uw kind, opnemen in het 
register. 

• Indien u hiervoor toestemming geeft, zullen we de benodigde gegevens vragen 
aan uw arts en, indien van toepassing, van het Consultatiebureau van uw kind 
(tot de leeftijd van uiterlijk twee jaar). U hoeft zelf geen vragenlijsten in te 
vullen. 

• Indien u hiervoor toestemming geeft, zou u dan het bijgevoegde 
toestemmingsformulier in willen vullen?  

 
Indien u toestemming geeft, wat gebeurt er dan met uw gegevens? 
• De medische gegevens worden bewaard bij het RIVM. De gegevens worden 

geanonimiseerd: namen en adresgegevens verwijderen we. De 
toestemmingsverklaring wordt apart bewaard van uw medische gegevens. 
Alleen als u aangeeft in de toestemmingsverklaring dat wij u in de toekomst 
mogen benaderen, zullen wij uw naam en adresgegevens bewaren. Deze 
persoonlijke gegevens bewaren we apart van uw medische gegevens.  

• De geanonimiseerde medische gegevens zullen gebruikt worden voor 
wetenschappelijk onderzoek. Zo nodig delen we uw anonieme gegevens met 
onderzoekers uit het buitenland om kennis over zikavirusinfecties tijdens de 
zwangerschap te vergroten. We zullen er zorg voor dragen dat uw gegevens 
anoniem blijven. 

• Door uw medewerking aan de gegevensverzameling draagt u bij aan het 
vergroten van de kennis over zikavirusinfecties in de zwangerschap.  


