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Appendix 1. Dutch informed consent materials  

 

Informatie voor deelname  

aan onderzoek om de zorg te verbeteren 

 

“Persoonlijke nazorg na hoofd-halskanker” 

Officiële titel: Individualized follow-up for head and neck cancer (INFLUENCE) 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U 

krijgt deze brief omdat u een vorm van hoofd-halskanker heeft gehad.  

 

U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u betekent, en wat de voordelen 

en nadelen zijn als u meedoet. Wilt u de informatie doorlezen en beslissen of u wilt 

meedoen? Als u wilt meedoen, kunt u het formulier invullen dat u vindt in de bijlage. 

 

1. Algemene informatie 

Het Radboudumc in Nijmegen heeft dit onderzoek opgezet. Onderzoekers voeren het 

onderzoek uit in het Radboudumc in Nijmegen en het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.  

De medisch-ethische toetsingscommissie (METC) Oost-Nederland heeft dit onderzoek 

goedgekeurd.  

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het Radboudumc wil de nazorg voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren. Op dit 

moment krijgt elke patiënt dezelfde standaard nazorg. Wij willen patiënten die hoofd-

halskanker hebben gehad “gepersonaliseerde nazorg” aanbieden. Hiermee bedoelen we dat 

de nazorg beter wordt afgestemd op uw eigen behoeften. In het onderzoek vergelijken we 

de ervaringen en kosten van de standaard nazorg met de gepersonaliseerde nazorg. Dit 

doen we door gebruik te maken van vragenlijsten voor patiënten.  

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek?  

Zoals u misschien weet, moeten patiënten die hoofd-halskanker hebben gehad na de 

behandeling regelmatig op controle komen in het ziekenhuis. Dit doen we om te 
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controleren of de tumor weg blijft en om te helpen met vragen of problemen. Het standaard 

schema van 17 controlebezoeken in 5 jaar is erg intensief. En het helpt niet om nieuwe 

tumoren eerder te ontdekken. Patiënten met hoofd-halskanker hebben in een eerder 

onderzoek aangegeven dat zij liever minder vaak op controle komen. Bijvoorbeeld alleen 

wanneer zij klachten of zorgen hebben. Daarom voeren wij in het Radboudumc 

gepersonaliseerde nazorg in, die afgestemd wordt op uw eigen klachten en behoeften. 

Graag horen we van patiënten wat ze daarvan vinden.  

 

4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Stap 1: Wie kunnen meedoen?  

Mensen die hoofd-halskanker hebben gehad kunnen meedoen. Verder moet u: 

• Behandeld zijn met het doel om u te genezen; 

• Anderhalf jaar met controles zonder problemen achter de rug hebben; 

• Kunnen lezen en schrijven in het Nederlands; 

• Ouder dan 18 jaar zijn. 

 

Stap 2: Hoe maak ik de keuze? 

Anderhalf jaar na uw behandeling voor hoofd-halskanker wordt aan u gevraagd welke 

nazorg u vanaf dat moment wil krijgen. Alle patiënten die hoofd-halskanker hebben gehad 

krijgen deze keuze. Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. U krijgt standaard nazorg, zoals deze nu is. U komt volgens een vast schema naar 

het ziekenhuis voor controle door uw arts. 

2. U krijgt geïndividualiseerde nazorg. Uw controleschema wordt afgestemd op uw 

eigen behoeften. U komt alleen naar het ziekenhuis als dat nodig is. 

 

Wat is er anders bij geïndividualiseerde nazorg dan bij standaard nazorg?  

Bij standaard nazorg komt u volgens een vast schema bij uw arts voor controle van uw 

hoofd-halskanker. Uw arts vraagt dan naar uw klachten en voert lichamelijk onderzoek uit.  

 

De controles van geïndividualiseerde nazorg zien er hetzelfde uit. Maar deze vinden alleen 

plaats wanneer u klachten of zorgen heeft. U kunt uw eigen klachten in de gaten houden. Er 

zijn hulpmiddelen om u daarin te ondersteunen: 

• U kunt de informatiefolder lezen waarin staat waarop u moet letten. Deze folder 

staat op onze website en kan ook geprint worden.  
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•  Ook ontvangen alle patiënten die hoofd-halskanker hebben gehad toegang tot 

Oncokompas. Dit is een website om patiënten die kanker hebben gehad te 

ondersteunen. 

 

Voor iedereen die voor geïndividualiseerde nazorg kiest geldt: U mag altijd zelf een afspraak 

maken als u klachten of vragen heeft. Wij zorgen ervoor dat u dan heel snel kunt komen. U 

mag zelf kiezen of u de hulpmiddelen gebruikt. Dit hoeft niet.  

 

Hier kunt u informatie vinden die u zou kunnen helpen.  

 

Hoe kies ik de nazorg die het beste bij mij past? 

Om u te helpen kiezen tussen standaard nazorg en geïndividualiseerde nazorg hebben we 

een online keuzehulp gemaakt. Deze kunt u thuis doornemen, eventueel samen met uw 

naasten. Tijdens de controle anderhalf jaar na uw behandeling  bespreekt u met uw arts 

welke vorm nazorg u vanaf dat moment kiest. Deze keuze is niet definitief. Als het u niet 

bevalt, mag u wisselen naar de andere vorm van nazorg. 

 

Stap 3: Wat moet ik doen voor het onderzoek? 

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, ontvang u in het eerste jaar na uw keuze 2 keer een 

vragenlijst. De vragen gaan over hoe u zich voelt en over hoe vaak u naar het ziekenhuis 

bent geweest. Ook willen we weten hoe u de keuze voor de nazorg heeft ervaren. Het kost 

ongeveer 30 minuten om de vragenlijsten in te vullen.    

 

5. Welke afspraken maken we met u?  

We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende 

afspraken met u:  

• U gebruikt de keuzehulp op de manier die u is uitgelegd.  

• U vult alle vragenlijsten in.  

• U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties:  

o U krijgt plotseling problemen met uw gezondheid. 

o U wilt niet meer meedoen met het onderzoek. 

o Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert.  

 

6. Wat zijn de voordelen en de nadelen als u meedoet aan het onderzoek? 

Meedoen aan het onderzoek kan deze voordelen hebben:  

• Met uw deelname helpt u de onderzoekers om meer inzicht te krijgen in wat de 

beste nazorg is voor mensen die hoofd-halskanker hebben gehad.  
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• Hierdoor kan de nazorg na hoofd-halskanker in de toekomst verbeterd worden. 

 

Meedoen aan het onderzoek kan deze nadelen hebben:   

• Meedoen aan het onderzoek kost tijd, doordat u vragenlijsten moet invullen en één 

keer extra naar het ziekenhuis moet komen om de keuze tussen standaard en 

gepersonaliseerde nazorg te maken. 

 

Vrijwillige deelname 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

 

Wilt u niet meedoen? Dan krijgt u alsnog de keuze tussen standaard en gepersonaliseerde 

nazorg, maar ontvangt u geen vragenlijsten. 

 

7. Wanneer stopt het onderzoek? 

In deze situaties stopt voor u het onderzoek:  

• Er is een jaar voorbij sinds u bent gestart met het onderzoek én u heeft alle 

vragenlijsten die bij het onderzoek horen ingevuld.  

• U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan bij 

de onderzoeker. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. U krijgt dan geen 

vragenlijsten meer.  

• De onderzoeker vindt het beter voor u om te stoppen. De onderzoeker zal u nog wel 

uitnodigen voor een nacontrole.  

• Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen: 

o Het Radboudumc, 

o De overheid, 

o De medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt. 

 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De onderzoekers gebruiken de gegevens die tot het moment van stoppen zijn verzameld.  

 

8. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 

Aan deelname aan de studie zijn voor u geen kosten verbonden. Er is geen vergoeding voor 

deelname aan dit onderzoek.   

 

9. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 
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U bent niet extra verzekerd voor dit onderzoek. Want als u meedoet aan het onderzoek, 

heeft u dezelfde risico’s als wanneer u dit niet doet. Daarom hoeft het Radboudumc van de 

METC Oost-Nederland geen extra verzekering af te sluiten. 

 

 

10. Heeft u vragen? 

Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan de onderzoeker. In bijlage B staat hoe u die 

kunt bereiken. 

 

Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u 

dit liever niet? Ga dan naar de klachtenbemiddelaar van het Radboudumc. In bijlage B staat 

waar u die kunt vinden.  

 

11. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Wilt u meedoen? Dan vult u het 

toestemmingsformulier in dat u bij deze informatiebrief vindt. U en de onderzoeker krijgen 

allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw tijd. 
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Bijlagen bij deze informatie 
  

A. Contactgegevens Radboudumc  

B. Het gebruik en bewaren van uw gegevens 

C. Toestemmingsformulier proefpersoon 
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Bijlage A: Contactgegevens voor het Radboudumc  
 

Contactpersoon/coördinerend onderzoeker 

Naam: Drs. C. van de Weerd 

Functie: Arts-onderzoeker  

E-mail: cecile.vandeweerd@radboudumc.nlCecile. 

Telefoon:  0243614933 

Afdeling: Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Hals gebied 

Radboudumc, Nijmegen  

Geert Grooteplein Zuid 10 (route 694) 

Postbus 9101 

6525 GA Nijmegen  

 

Hoofdonderzoeker 

Naam: Prof. Dr. R.P. Takes 

Functie: KNO-arts/Hoofd-halschirurg  

E-mail: robert.takes@radboudumc.nl 

Telefoon: 0243613508 

Afdeling: Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Hals gebied 

Radboudumc, Nijmegen  

Geert Grooteplein Zuid 10 (route 694)Postbus 9101 

6525 GA Nijmegen  

 

 

Klachtenbemiddelaar van het Radboudumc 

Telefoon: 0243613191 

Postadres: 

Radboudumc 

348 Afdeling Klachtenbemiddeling 

Antwoordnummer 540 

6500 VC Nijmegen 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Radboudumc 

E-mail: gegevensbescherming@radboudumc.nl 

Postadres: 

Radboudumc, t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming 

huispostnummer 27 
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Postbus 9101 

6500 HB  

Nijmegen 

 

Voor meer informatie over uw rechten: 

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/rechten-en-plichten.  
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Bijlage B: Gebruik en bewaren van uw gegevens 

 

Wat doen we met uw gegevens? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te 

verzamelen, gebruiken en bewaren.  

 

Welke gegevens bewaren we? 

We bewaren deze gegevens: 

- uw naam 

- uw geslacht  

- uw adres 

- uw geboortedatum 

- gegevens over uw gezondheid 

- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen 

 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens? 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te 

kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  

 

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten 

we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het 

Radboudumc. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in 

rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen 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: 

• Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt. 

• Een controleur die voor het Radboudumc werkt.  

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

geven.  

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar in het Radboudumc.  
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Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek? 

Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hoofd-halskanker. Daarvoor zullen uw 

gegevens minimaal 15 jaar worden bewaard in het Radboudumc. In het 

toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming? Dan kunt 

u nog steeds meedoen met dit onderzoek.  

 

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

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit 

geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: 

trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een 

onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

• Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk 

dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

• Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor 

de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat:  

o Prof. Dr. R.P. Takes. Zie bijlage A voor contactgegevens, en website. 

• Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan 

om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de 

Functionaris Gegevensbescherming van het Radboudumc gaan. Of u dient een 

klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2022-068750:e068750. 12 2022;BMJ Open, et al. van de Weerd C

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Proefpersoneninformatie – Persoonlijke nazorg na hoofd-halskanker 

 

  pagina 11 van 12 

Bijlage C: Toestemmingsformulier proefpersoon  

Behorende bij “Nazorg op maat voor patiënten met hoofd-halskanker” 

 

− Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed 

genoeg 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 met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan niet te 

zeggen waarom ik wil stoppen. 

− Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts/specialist te laten weten dat ik 

meedoe aan dit onderzoek.  

− Ik geef de onderzoeker toestemming om informatie op te vragen bij mijn specialist over 

mijn medische geschiedenis en mijn hoofd-halskanker.  

− Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens 

kunnen inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen 

toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze controle.  

 

− Wilt u in de tabel hieronder ja of nee aankruisen? 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te gebruiken voor ander 

onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil 

meedoen met een vervolgonderzoek. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2022-068750:e068750. 12 2022;BMJ Open, et al. van de Weerd C



Proefpersoneninformatie – Persoonlijke nazorg na hoofd-halskanker 

 

  pagina 12 van 12 

 

Mijn naam is (proefpersoon): ………………………………..   

 

Handtekening: ………………………    Datum : __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die die de toestemming van de 

proefpersoon kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): ………………………………. 

Handtekening: ………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indien van toepassing 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam:……………………………….. 

Functie:……………………………… 

Handtekening:………………………    Datum: __ / __ / __ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier. 
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