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Deelnemersinformatie deelname wetenschappelijk onderzoek 

 

Titel: Focusgroep over beslisondersteuning bij hulpmiddelen 

en woonvoorzieningen bij mensen met ALS 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief omdat wij u, als persoon met ALS/PLS of PSMA (in het vervolg 

aangeduid met ALS) of naaste, graag willen vragen om mee te doen aan wetenschappelijk 

onderzoek naar beslisondersteuning bij keuzes voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen. 

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, leggen  wij u graag uit wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en als u vragen heeft kunt u contact opnemen met 

één van de onderzoekers Maurits Sloots of Anita Beelen. De contactgegevens vindt u 

onderaan de brief. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.  

 

1.  Wie voert het onderzoek uit? 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het ALS Centrum Nederland van het UMC Utrecht. 

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Doel van dit onderzoek is tweeledig: 

1. In kaart brengen van knelpunten die patiënten en naasten ervaren in de besluitvorming 

voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen.  

2. De ondersteuningsbehoeften bij deze besluitvorming bepalen. 

 

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de ondersteuning van mensen met ALS en 

hun naasten te verbeteren. 

 

3. Wie kunnen meedoen? 

U kunt meedoen aan het onderzoek als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• U of uw naaste heeft ALS, PLS of PSMA. 

• U heeft ervaring met keuzes voor woonvoorzieningen en/of hulpmiddelen. 
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• U beheerst de Nederlandse taal voldoende om met andere deelnemers in 

gesprek te kunnen over uw ervaringen. 

 

4. Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?  

Als u meedoet, vragen wij u eenmalig om deel te nemen aan een online focusgroep waarin u 

uw ervaringen met de besluitvorming voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen en uw 

ondersteuningsbehoeften hierin deelt. Hiervan wordt een geluidsopname gemaakt die wordt 

uitgeschreven tot een verslag. Al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden uit het 

verslag. Het deelnemen aan deze focusgroep duurt ongeveer 90 minuten.  

 

U ontvangt een e-mail van de onderzoeker (Maurits Sloots) met daarin een link naar de online 

omgeving waarin de focusgroep gehouden wordt. In deze mail zal ook een uitleg staan wat u 

kunt doen om deel te kunnen nemen. Controleert u alstublieft uw spam folder wanneer u de e-

mail niet heeft ontvangen. 

 
5. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van meedoen aan het onderzoek? 

U heeft zelf geen direct voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel 

bijdragen aan de verbetering van de ondersteuning van mensen met ALS. Een nadeel van 

deelname aan het onderzoek is dat het enige tijd van uw kant vraagt. 

 

6. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u wel meedoet, kunt 

u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen 

waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het 

onderzoek. 

 

7. Gebruik van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard.  

 

Welke gegevens bewaren we? 

- uw naam 

- uw e-mailadres 

- uw geslacht  

- uw geboortedatum 

- uw diagnose  

- uw opleidingsniveau 

 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens? 

Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit 

onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. In 

rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  
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Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wat dit precies voor u betekent kunt u lezen in de bijlage 1. Wij vragen 

voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming (zie bijlage 2). 

  

8. Kan ik de resultaten van het onderzoek inzien? 

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek worden via de website van het ALS Centrum 

Nederland gedeeld. Ook kunt u via een e-mail aangeven of u een samenvatting van de 

onderzoeksresultaten toegestuurd wilt krijgen via uw e-mailadres. 

 

9. Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? 

Als u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek kunt u 

contact opnemen met een van de onderzoekers: Maurits Sloots (M.Sloots@umcutrecht.nl) of  

Anita Beelen (J.A.J.Beelen@umcutrecht.nl).   

 

10. Klachten 

Wij proberen het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u 

klachten heeft over het onderzoek. Wanneer u klachten over het onderzoek heeft kunt u dit 

bespreken met de onderzoeker (zie kopje 10). Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden 

tot de klachtenbemiddelaars. Deze zijn bereikbaar via tel. 088-75 562 08. Of digitaal via: 

http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-indienen 

 
11. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Indien u instemt kunt bijgaand toestemmingsformulier invullen (zie bijlage 

2). Hierop kunt u aangeven dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan 

het onderzoek.  

 

Dank voor uw aandacht. 

Met vriendelijke groet,  

Dr. Anita Beelen        Senior onderzoeker UMC Utrecht 

Dr. Maurits Sloots         Onderzoeker UMC Utrecht 

Drs. Esther Kruitwagen     Revalidatiearts UMC Utrecht 

 

Bijlagen 

 

Bijlage: 1. Aanvullende informatie over verwerking van uw gegevens 
Bijlage: 2. Toestemmingsformulier proefpersoon  
  

mailto:M.Sloots@umcutrecht.nl
mailto:J.A.J.Beelen@umcutrecht.nl
http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-indienen
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Bijlage 1: Aanvullende informatie over verwerking van uw gegevens 
 
Hoe beschermen we u privacy? 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we 

alleen deze code. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel 

van de code bewaren we op een beveiligde plek in het UMC Utrecht. Als we uw gegevens 

verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het 

onderzoek kan niemand terug halen dat het over u ging.   

 

Wie kunnen uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code 

inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar 

uitvoeren. Deze  personen kunnen bij uw gegevens komen:  

• De onderzoekers. 

• Een controleur die voor het UMC Utrecht werkt OF die door de het UMC Utrecht is 

ingehuurd. 

• Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd.  

 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u toestemming te geven voor deze 

inzage.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

We bewaren uw gegevens 10 jaar lang in het UMC Utrecht.  

 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer Intrekken? 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt 

voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor toekomstige onderzoek.   

Let op: De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming 

intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen zie 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat Maurits Sloots 

(m.sloots@umctrecht.nl). Zie ook https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/privacy. 

 

 

 

https://infoland-prod.umcutrecht.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a6d67980-9cc6-4e79-8e10-1ec9888babd9
mailto:m.sloots@umctrecht.nl
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/privacy
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Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst 

contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMC Utrecht, privacy@umcutrecht.nl 

of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

mailto:privacy@umcutrecht.nl
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Bijlage 2. Toestemmingsformulier deelnemer 

 

‘’Focusgroep over beslisondersteuning bij hulpmiddelen en woonvoorzieningen bij 

mensen met ALS’’ 

 

We vragen u om toestemming voor deelname aan dit onderzoek. 

 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om 

toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te 

geven. 

 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier 

en voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn 

gegevens kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in bijlage 1 bij deze informatiebrief. 

Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen. 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Ik heb bovenstaande informatie gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. 

□ ja  

 

 

Datum:     __ / __ / __           Datum:     __ / __ / __ 

 

Naam deelnemer:________________________ Naamonderzoeker:_______________ 

 

 

 

 

Handtekening             Handtekening 

 

 

 

  


