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Met uw hulp kunnen wij de 
gezondheid van vrouwen 
en een nieuwe generatie 

Rotterdamse kinderen 
verbeteren.



 

Vragenlijst

We sturen u een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat vragen over  

uw en uw mogelijke partners leefstijl, gevoelens en emoties, 

achtergrond en gezondheid. U kunt deze lijst invullen en 

meebrengen naar de afspraak of naar ons opsturen.
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Lichamelijk onderzoek

We meten uw lengte, gewicht en 

bloeddruk. Bij sommige vrouwen  

kijken we naar de vetverdeling, 

lichaamssamenstelling en botdichtheid. 

Beeldvorming

We kijken naar de 

kleinste bloedvaatjes 

in uw oog. Ook maken 

we een inwendige echo 

van uw baarmoeder en 

eierstokken.

Een aantal vrouwen wordt uitgenodigd 

voor een apart bezoek voor een MRI-scan 

van de hersenen. Hiermee kijken we naar 

de hersenstructuren en -functies.

Lichaamsmateriaal

We willen graag bloed en urine van u 

verzamelen. Tijdens het bezoek vragen 

wij u ook om met een wattenstaafje bij 

uzelf een vaginaal monster af te nemen 

(een uitstrijkje). Ten slotte krijgt u een 

thuispakket mee, waarmee u ontlasting 

kunt verzamelen. Dit kunt u daarna naar 

ons terugsturen. Het uitstrijkje en de 

ontlastingverzameling wordt niet bij 

iedereen uitgevoerd.

Praktische informatie
•  De locatie van de afspraak kunt u 

vinden in de bevestigingsbrief die  

na het maken van de afspraak naar  

u verstuurd wordt.

•  Het bezoek zal ongeveer 60 minuten 

duren.

•  De metingen zijn niet schadelijk  

voor uw gezondheid.

•  Aan het einde van het bezoek worden 

de belangrijkste uitslagen met u 

besproken. Indien er afwijkende 

uitslagen worden gevonden dan 

bespreken wij dit met u en verwijzen 

wij u zo nodig door naar de huisarts.

•  Mocht u niet aan alle metingen 

deel willen nemen dan is dat geen 

probleem. U kunt ervoor kiezen 

sommige metingen over te slaan.

•  Bent u verhinderd? Laat het ons zo  

snel mogelijk weten. U kunt bellen  

naar 010 704 34 05 of mailen naar 

generationr@erasmusmc.nl. 

 Wij maken dan graag een nieuwe 

afspraak.

Alvast hartelijk dank voor  
uw medewerking! 

Hartelijk dank voor uw deelname  
aan Generation R Next! 
Voorafgaand aan een eventuele 

zwangerschap nodigen we u jaarlijks uit 

voor een bezoek. In deze folder leest u wat 

Generation R Next in deze fase inhoudt. 

 

We maken een echo 
van uw baarmoeder en 

eierstokken. 
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