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Betreft: Onderzoek naar de communicatie in de spreekkamer  

 

Geachte heer/mevrouw,       

 

Graag willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SOURCE onderzoek: een onderzoek naar 

communicatie tussen arts en patiënt, bij slokdarm- en maagkanker. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is 

wel uw schriftelijke toestemming nodig. Bij deze willen we u graag wat meer informatie geven over het 

onderzoek. In deze brief staat alle informatie over het onderzoek op een rij, leest u deze brief rustig door. 

 

Wie voert het onderzoek uit?  

Dit onderzoek is opgezet door de afdeling Medische Oncologie en de afdeling Medische Psychologie van het 

Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek wordt onder anderen uitgevoerd bij 

Radiotherapiegroep. KWF Kankerbestrijding financiert dit onderzoek. 

 

Over wie gaat het onderzoek?  

Het onderzoek gaat over patiënten met slokdarm- of maagkanker, die met hun zorgverlener in gesprek gaan 

over de behandeling. 

 

Wat is het doel van het onderzoek?  

Op verschillende momenten zullen u en uw zorgverlener gesprekken voeren over de behandeling en de 

mogelijke uitkomsten daarvan. Die gesprekken zijn niet altijd makkelijk, u krijgt veel informatie die misschien 

lastig te begrijpen is en emoties op kan roepen. Daarom willen we onderzoeken of we patiënten en 

zorgverleners kunnen helpen bij deze gesprekken. We hebben daartoe een training in gespreksvaardigheden 

voor zorgverleners ontwikkeld. Daarnaast hebben we een website gemaakt die zorgverleners kunnen 

gebruiken bij het informeren van patiënten. Om na te gaan of de training en de website leiden tot betere 

gesprekken, doen we dit onderzoek.  

 

Wat houdt deelname in? 

Uw deelname aan het onderzoek houdt de volgende dingen in:  

 

Opname gesprek 

We maken een geluidsopname van het gesprek dat u met uw zorgverlener heeft bij Radiotherapiegroep. Uw 

zorgverlener doet zelf ook mee aan dit onderzoek, en hij of zij zal te horen krijgen dat u meedoet. De 

geluidsopname wordt gemaakt met een klein apparaatje dat op tafel ligt. Het maken van de opname zal op 

geen enkele manier van invloed zijn op het gesprek, of op de tijd die de zorgverlener voor u heeft. De 

geluidsopname wordt alleen beluisterd door de onderzoekers.  

 

Vragenlijsten 

Ook vragen we u op vier momenten een vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst vindt u in deze envelop. 

De vragenlijst kunt u thuis invullen en meenemen naar het ziekenhuis (Radiotherapiegroep); het invullen 

duurt ongeveer 10-15 minuten. De tweede vragenlijst krijgt u in de wachtkamer. Dit is een hele korte lijst, 

het invullen duurt een paar minuten. We willen u daarom vriendelijk vragen om 10 minuten van tevoren 
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aanwezig te zijn bij uw afspraak. De envelop met de derde vragenlijst krijgt u na het gesprek van ons 

opgestuurd, met de vraag of u deze thuis wilt invullen uiterlijk twee weken na het gesprek. Dit is een 

vragenlijst die ongeveer 10-20 minuten kost om in te vullen 

Drie maanden na de afspraak ontvangt u van ons de laatste vragenlijst (10-15 invultijd). Deze vragenlijsten 

vult u thuis in en kunt u naar ons terugsturen in een antwoordenvelop. Het is belangrijk dat u de 

vragenlijsten altijd zelf invult en dit niet door iemand anders laat doen. Mocht het niet lukken om de 

vragenlijsten zelf in te vullen, neemt u dan alstublieft contact met ons op. 

 

Medisch dossier 

Voor het onderzoek is het voor ons belangrijk wat te weten over uw medische achtergrond. Om die reden 

willen we uw toestemming vragen om na uw gesprek met de zorgverlener gegevens uit uw dossier op te 

zoeken. U moet dan denken aan de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Deze 

gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

 

Wat zijn voor- en nadelen van deelname? 

Uw deelname draagt bij aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten met 

kanker. Het onderzoek kost wel tijd: wij vragen u in totaal vier (korte) vragenlijsten in te vullen. Hier is geen 

vergoeding voor. Het onderzoek gaat daarnaast over persoonlijke onderwerpen, zoals uw ziekte en de 

gevolgen die de behandeling voor u hebben. Het is daarom mogelijk dat sommige mensen bepaalde vragen 

persoonlijk of confronterend vinden. 

 

Wat gebeurt er als u niet (meer) mee wilt doen? 

Uw medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit niet mee te willen doen, heeft dat geen 

gevolgen. Ook gedurende het onderzoek kunt u op elk moment besluiten om van deelname af te zien. 

Mocht u tussentijds afzien van deelname, wilt u dat dan aan ons laten weten? 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Voor dit onderzoek vragen wij uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw 

persoonsgegevens. Om uw privacy te beschermen, zijn er een aantal regels opgesteld. Hieronder kunt u 

meer lezen over hoe de onderzoekers met uw gegevens omgaan. 

  

Uw privacy 

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een 

code. Uw naam en andere herleidbare informatie worden daarbij weggelaten. De gegevens in rapporten 

over het onderzoek bevatten alleen deze code. Om te kunnen toetsen of het onderzoek goed en 

betrouwbaar wordt uitgevoerd krijgen sommige personen in het AMC toegang tot uw gegevens zonder 

code. Dit zijn de veiligheidscommissie, een controleur die voor de onderzoeker werkt en de nationale 

toezichthoudende autoriteiten (Inspectie Gezondheidszorg). Zij houden uw gegevens geheim. Uw gegevens 

moeten minimaal 15 jaar worden bewaard in het AMC. De gegevens uit de vragenlijst kunnen na afloop van 

dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander soortgelijk wetenschappelijk onderzoek naar het denken 

over een kankerdiagnose. Op het toestemmingsformulier vragen we uw toestemming voor het gebruik 

hiervan. Voor informatie, vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 
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website van de Autoriteit Persoonsgegevens of de Functionaris voor de Gegevensbescherming raadplegen. 

In bijlage A en bijlage B vindt u de contactgegevens. 

 

Is er een verzekering?  

Bij sommige medische onderzoeken is sprake van risico’s voor de gezondheid van de deelnemers. 

Onderzoekers moeten in dat geval een verzekering voor hen afsluiten. Als u aan dit onderzoek deelneemt, 

loopt u geen risico. Daarom hoeft er voor dit onderzoek geen extra verzekering afgesloten te worden. 

Deelname heeft geen gevolgen voor uw eigen verzekering. 

 

Wilt u verder nog iets weten?  

Bij vragen over de inhoud van dit onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam in het AMC. 

Klachten kunt u bespreken met het onderzoeksteam of de klachtenfunctionaris van het AMC. Alle 

contactgegevens vindt u in bijlage A. 

 

Hoe geef ik toestemming?  

U heeft in dezelfde envelop twee toestemmingsformulieren ontvangen. Wanneer u instemt met deelname, 

vult u deze beide in. Als er naasten aanwezig zijn bij het gesprek, dienen zij ook toestemming te geven voor 

het maken van de geluidsopname. Dit kan op de andere zijde van het toestemmingsformulier. 

Wij zouden u vriendelijk willen vragen de twee toestemmingsformulieren en de eerste vragenlijst mee te 

nemen naar het eerste gesprek bij Radiotherapiegroep. Uw behandelend arts tekent de 

toestemmingsformulieren en geeft één versie terug aan u: deze mag u houden als een bewijs voor 

deelname. Als u besluit om niet deel te nemen, hoeft u niets te doen.  

 

We willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking,  

 

Met vriendelijke groet, 

Loïs van de Water 

Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC, te Amsterdam 

Onderzoeker, Dutch Upper GI Cancer Group 
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Bijlage A: contactgegevens van Radiotherapiegroep 

 

Lokale onderzoeker:  Drs. P.M. Jeene, radiotherapeut - oncoloog 

    j.jeene@radiotherapiegroep.nl 

    088-7790000 

     

Lokale studiecoördinator: Mw. M.C. Noordhoek, studiecoördinator 

 datamanagment@radiotherapiegroep.nl 

 088-7790532  

 

Klachten: Mw. M. Scholten – Hollman, klachtenfunctionaris 

    klachtenfunctionaris@radiotherapiegroep.nl  

    088-7790000 

 

Gegevensbescherming:  Mw. M. Scholten – Hollman, functionaris voor de gegevensbescherming 

    fg@radiotherapiegroep.nl 

088-7790000 

 

 

  

mailto:datamanagment@radiotherapiegroep.nl


Informatiebrief SOURCE onderzoek 
Radiotherapiegroep 
Versie 30/09/2020   
  

 
Bijlage B: contactgegevens van het coördinerende ziekenhuis: Amsterdam UMC, locatie AMC 

 

Coördinerend onderzoeker: Drs. L.F. van de Water (Medische Psychologie) 

    l.f.vandewater@amsterdamumc.nl 

    020-566 8737 

    Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 

Klachten: Algemene klachtenfunctionaris (Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang) 

    AMC Amsterdam t.a.v. Klachtenfunctionaris 

    Postbus 22660 

    1100 DD Amsterdam 

    klachtenfunctionaris@amc.nl  

    020-5663355 

    Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  

 

Gegevensbescherming:  J.B.M. Inge (Functionaris voor de Gegevensbescherming) 

    fg@amc.nl 

020-5662015  

    Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 

https://bit.ly/2kWWsmL 

 

 

 

 


