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Proefpersoneninformatie 
 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

Werken met pijn: een dagboekonderzoek 
Working with pain: A diary study 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek 

(versiecode 2: March 2010 en zie titel). U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de 

beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 

informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. Ook is er een 

onafhankelijke persoon, die veel weet van het onderzoek. Lees ook de Algemene brochure. 

Daar staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek in. Hebt u na 

het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Op bladzijde 3 

vindt u de contactgegevens. 

  

Wat is het doel van het onderzoek? 
In dit wetenschappelijk onderzoek willen we nagaan hoe pijn het functioneren thuis en op het 

werk beïnvloedt. Tevens willen we te weten komen waarom bij sommige mensen de 

pijnklachten na verloop van tijd verdwijnen, terwijl bij anderen de klachten juist erger 

worden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen in de toekomst gebruikt worden om 

interventies te ontwikkelen om chronische pijnklachten te verhelpen en te voorkomen. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Deelnemers dienen tussen de 18 en 65 jaar te zijn, Nederlands sprekend te zijn en pijn 

klachten te rapporteren in arm, nek en of schouders. Tevens dienen deelnemers geen ernstige 

visuele of gehoorsproblemen te hebben. Tot slot dienen de pijnklachten geen verband te 

houden met een ongeluk.  

Het onderzoek bestaat uit twee delen: (1) gezondheidsvragenlijsten en (2) een 

dagboek. Zodra u toestemt tot deelname aan het onderzoek krijt u van ons een toegangscode 

waarmee u toegang krijgt tot de website met de gezondheidsvragenlijsten. Als u geen toegang 

heeft tot internet kunt u de vragenlijsten ook invullen op papier. De vragenlijsten die u 

voorgelegd krijgt, zullen gaan over uw pijnklachten, de mate waarin de pijn invloed heeft op 

uw dagelijks functioneren, omstandigheden op het werk, persoonskenmerken en algemene 

gezondheid. Het invullen van de vragenlijsten via internet zal ongeveer 30 minuten duren.  

Nadat u de gezondheidsvragenlijsten heeft afgerond kunt u meedoen aan het dagboek 

gedeelte. U krijgt na een korte instructie op de Universiteit een dagboekje mee naar huis in de 

vorm van een mobiele telefoon met internetverbinding. Deze telefoon zal dagelijks vier keer 

een SMS-bericht geven tussen 9:00 en 21 uur om aan te geven dat u de dagboekvragen kunt 

invullen. U kunt dan met de telefoon inloggen op internet en de vragen invullen. De 

dagboekvragen hebben betrekking op uw pijn, activiteiten, doelen, en gemoedstoestand op dat 

moment. Het invullen van de dagboekvragen zal per keer ongeveer vijf minuten duren. Wij 

vragen u om het dagboekje twee weken aaneengesloten bij u te dragen en in te vullen.  

Naast het dagboekje krijgt u twee activiteitenmeters mee naar huis in de vorm van een 

horloge. Deze meters registreren het aantal bewegingen dat u maakt met uw armen. Op deze 

manier kunnen we nagaan op welke momenten u actief bent. Wij vragen u deze meters om 

zowel uw linker als rechter pols te dragen tussen 9:00 en 21:00 uur gedurende de twee weken 



Versiecode 2: March 2010 2 

dat u ook het dagboekje bijhoudt. In de tabel onderaan vindt u de totale tijdsplanning van het 

onderzoek. 

Opgemerkt dient te worden dat wij u vooraf aan dit onderzoek niet volledig inlichten over de 

vraagstelling en verwachtingen van het onderzoek omdat dit mogelijk aanleiding kan geven 

tot vertekening van uw antwoorden. Echter, na het voltooien van het onderzoek zullen wij u 

volledig inlichten over de vraagstelling en verwachtingen. 

 

Tijdsplanning van het onderzoek 

Week nummer Plaats Duur 

Week 1   

Vragenlijsten 

invullen via 

internet of op 

papier 

Thuis 30 minuten 

Uitleg over 

gebruik dagboek 

en activiteiten 

meter 

Op universiteit 

Maastricht 

30 minuten 

Week 2 en 3   

Dagboek meting Waar de persoon op 

het moment van 

meten is, 

bijvoorbeeld thuis, op 

het werk of 

onderweg. 

14 dagen achterelkaar tussen 9:00 en 21:00 uur 

dient u het elektronische dagboekje bij u te 

dragen zodat u per dag op vier willekeurige 

tijdstippen het dagboekje kunt invullen. Elke 

dagboekmeting duurt ongeveer vijf minuten. 

Tevens dient u in dezelfde periode tussen 9:00 en 

21:00 uur een activiteitenmeter te dragen om 

beide polsen in de vorm van een horloge. 

Week 4   

Opsturen per 

post van de 

activiteiten- en 

de 

dagboekmeters. 

  

 

Voordelen van het onderzoek 

U ontvangt een vergoeding voor het eenmalig invullen van de gezondheidsvragenlijsten en 

het meerdere malen invullen van de dagboekvragen. De gezondheidsvragenlijsten zullen 

ongeveer 30 minuten in beslag nemen en de dagboekvragen zullen ongeveer 5 minuten per 

keer in beslag nemen. Voor de gezondheidsvragenlijsten ontvangt u een vergoeding van € 5,-. 

Voor de dagboekvragen ontvangt u € 1,- per keer. Voorwaarde is dat u de dagboekvragen op 

tijd invult, dat wil zeggen binnen 15 minuten na het SMS-berichtje. In totaal zal u 4 SMS-

berichtjes per dag krijgen. Dus als u in de twee weken dat u deelneemt aan het onderzoek alle 

dagboekvragen op tijd invult en tevens de vragen via internet beantwoordt kunt u maximaal 

een bedrag van € 61,- ontvangen. Buiten deze vergoeding zijn er geen directe voordelen aan 

het onderzoek verbonden 

  

Risico’s en nadelen van het onderzoek 

Aan deelname van het onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Een mogelijk nadeel van het 

onderzoek is dat het een zekere tijdsinvestering van u vraag aangezien de dagboekjes en 

activiteitenmetingen twee weken aaneengesloten zullen plaatsvinden. Tevens wordt van u 
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gevraagd eenmalig vragenlijsten thuis in te vullen (op internet of op papier) en eenmalig naar 

de Universiteit te komen voor een uitleg over het gebruik van de dagboek- en 

activiteitenmeters.  

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Alle gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden, zijn vertrouwelijk en worden 

anoniem verwerkt aan de Universiteit Maastricht. Dat wil zeggen dat uw gegevens gecodeerd 

worden en dat er achteraf geen persoonlijke gegevens, zoals naam of adres, te achterhalen 

zijn, behalve als u hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld als u benaderd 

wilt worden voor deelname aan eventuele toekomstige onderzoeken). De gegevens zullen vijf  

jaar bewaard worden. Voor meer informatie over de wijze waarop uw gegevens worden 

verwerkt kun u de algemene brochure “medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen” 

raadplegen. 

 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Op ieder moment kunt u stoppen met het 

onderzoek. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te 

tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Wanneer u besluit tot 

deelname aan het onderzoek, dient u hiervoor te tekenen. Dit is echter geen bindende 

overeenkomst; u mag te allen tijde zonder opgaaf van redenen stoppen. 

 

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 
Er zijn aan het huidige onderzoek geen risico’s verbonden. Om die reden is er ontheffing 

ontleend van de plicht tot het afsluiten van een proefpersonenverzekering. Zie hiervoor de 

bijlage “verzekeringstekst.” 

 

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 
De Medisch Ethische Commissie azM/UM heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie 

over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure. 

 

Wilt u verder nog iets weten? 
U heeft onbeperkte bedenktijd over uw deelname aan het onderzoek. Wilt u graag een 

onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een 

onafhankelijke arts, de heer Ruigrok telefoonnummer, 043-3875920. Hij is onafhankelijke 

arts, niet direct betrokken, maar wel voldoende op de hoogte om uw vragen te kunnen 

beantwoorden. 

 

Mocht u nu of later nog specifieke of algemene vragen hebben over de verstrekte informatie, 

dan kunt u altijd terecht bij de hoofdonderzoeker: 

 

Dr. Petra Karsdorp:  043-38841249  P.Karsdorp@maastrichtuniversity.nl 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

- Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen  

- Verzekeringstekst  

mailto:P.Karsdorp@maastrichtuniversity.nl
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Bijlage verzekeringstekst 

 
GEEN PROEFPERSONENVERZEKERING 

 

 

 

MODEL B voor wetenschappelijk onderzoek zonder enig risico                                                    

 

Titel onderzoek: Werken met pijn: een dagboek onderzoek 
 

 

De opdrachtgever voor bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek, de Universiteit 

Maastricht, heeft van de medisch-ethische toetsingscommissie azM/UM te Maastricht op 19-

10-2009 ontheffing verkregen van de verplichting een verzekering af te sluiten die de door het 

onderzoek veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. 

 

De reden van deze ontheffing is dat deze commissie van oordeel is dat het onderhavige 

onderzoek (voor de proefpersoon ) naar zijn aard zonder enig risico is.    

 
 

 

  


