Brief over onderzoek van XXXX
Onderzoek: Problemen met pijn bij mensen met XXX
Beste...........................,
We willen u/je vragen om mee te doen aan een onderzoek voor
XXX. We willen in deze brief alles over het onderzoek uitleggen.
Onderzoek
De artsen willen een onderzoek doen naar problemen met pijn
bij mensen met xxx.
Dit kan bijvoorbeeld een XXXXXX zijn.
Dit kan ook pijn doen in de mond.
De tandartsen willen alles weten over problemen in de mond.
Dit doen ze om beter te zien of iemand problemen in de mond
heeft. En om iemand beter te kunnen helpen.
Door mee te doen, kunt u/je anderen helpen.
Deze brief geeft uitleg over het
onderzoek. Lees deze brief goed door.
U/Je mag rustig nadenken of u/je mee wilt doen.
U/Je kan erover praten met familie, vrienden en
begeleiders. U/je mag vragen stellen aan de
onderzoekers.
Aan het einde van deze brief vindt u/je hun telefoonnummer.
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Meedoen
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Het onderzoek gebeurt tijdens een bezoek bij de tandarts.
We leggen goed uit wat we precies gaan doen.
U/Je komt samen met een ouder of familielid naar de
tandarts. Uw/Jouw ouder of familielid vult een vragenlijst in.
Er komen twee tandartsen in uw/je mond kijken:
Tandarts A

En

Tandarts B
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Deze twee tandartsen zijn misschien andere dan uw/je eigen tandarts.
We gaan u/je vragen of u/je ergens pijn in uw mond
heeft. Als u/je pijn heeft, dan gaan we u/je plaatjes
laten zien. Deze plaatjes zijn gezichten, cijfers en
poppetjes.
We gaan vragen :
• “Hoeveel pijn in de mond heeft u/ heb je?”

U wijst dan naar het plaatje dat het beste bij u/je past.

• Met het meetlatje kunt u/kun je het gevoel een cijfer geven.
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• “Wat voor pijn in de mond heeft u / heb je?”

U wijst dan naar het plaatje dat het beste bij u/je past.
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Daarna gaat de eerste tandarts in uw/je mond kijken. Zij
gebruikt het spiegeltje en het lampje.
Zij gaat uw gebit heel goed bekijken.
En ze gaat dingen opschrijven.
Dan is de eerste tandarts klaar en gaat ze weg.

Dan komt de tweede tandarts in de kamer.
Zij gaat ook in uw mond kijken.
Ze gebruikt het spiegeltje en het lampje.

En zij gaat uw gebit ook heel goed bekijken.
Ze gaat ook dingen opschrijven.
Dan zijn de tandartsen klaar met het onderzoek.
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Wat gaan we nog meer doen?
We gaan het tandartsbezoek afmaken zoals
gewoonlijk. We gaan uw tanden schoonmaken
zoals altijd.

Als het nodig is gaan we foto’s maken.

Voordelen en nadelen
Uw / Je tanden zijn goed bekeken en
schoongemaakt. Na het onderzoek krijgt u/je van
ons een klein cadeautje.
De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk.
We komen meer te weten over problemen in de mond bij mensen met
xxx.
U / Je kunt dus andere mensen helpen door mee te doen.
Voor het onderzoek hoeft u/je maar een keer bij deze tandarts
komen. Bij het volgende bezoek komt u/je weer naar uw eigen
tandarts.
Het kost wel extra tijd om mee te doen aan het
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onderzoek.
Ook vragen we u/je op meer vragen antwoord geven.

Hoe nu verder?
U / Je kiest of u/je mee wilt doen aan het onderzoek.
De persoon die samen met u/je komt krijgt ook een brief met
informatie. Wanneer u/je niet mee wilt doen, dan gaat uw onderzoek
niet door.

Als u/ j e meedoet
U/Je kunt deze brief ondertekenen als u/je mee wilt doen.
Uw / Je ouder of andere familielid krijgt ook een
brief. Hij/Zij mag de brief ook ondertekenen.
We bellen uw/je ouder/familielid voor een afspraak.

Als u / j e niet meedoet
Als u/je niet mee wilt doen, hoeft u/je niets te doen.
U / je hoeft niet te zeggen waarom u/je niet mee wilt
doen. U/je blijft bij uw eigen tandarts en er verandert
niets.
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Als u / j e wilt stoppen met het onderzoek
Deelname is vrijwillig. Dus u/je mag altijd stoppen met het
onderzoek. U/je hoeft niet te zeggen waarom u/je stopt.
U / je moet dit wel gelijk zeggen tegen de tandartsen of uw / je ouder/andere
familielid.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Alle papieren worden bewaard in een afgesloten
kast. Alleen de twee tandartsen kunnen uw
gegevens zien.
Niemand weet dus dat u/je heeft meegedaan, behalve de tandartsen.
Uw / je gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.
Na het onderzoek schrijven de tandartsen een stukje tekst
voor andere onderzoekers.
In deze tekst noemen ze uw / je naam niet.
U / je krijgt ook een brief thuis met de uitslag van het onderzoek.

Heeft u/ heb je vragen?
U / je kunt altijd bellen met vragen.
U / je mag ook altijd vragen stellen op de dag van het
Pagina 9 van 12

onderzoek. Hier zijn de namen en de telefoonnummers van de
tandartsen.
Naam
Telefoon:
E-mail: naam@onderzoeksinstituut.nl

Het kan zijn dat u/je nog vragen hebt over het onderzoek, maar dat
u/je die liever niet stelt aan de tandartsen.
Dan kunt u/je bellen met iemand die niet meedoet met het
onderzoek maar er wel veel over weet:
Naam onafhankelijke deskundige

Telefoon: XXX

Denkt u / denk je dat er niet goed omgegaan wordt met uw/je privé-gegevens?
Dan kunt u / kun je een e-mail sturen naar privacy@vumc.nl

Met vriendelijke groet,
Namen onderzoekers

De tandartsen
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Bijlage: toestemmingsformulier deelnemer
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TOESTEMMINGSFORMULIER DEELNEMER

Voor het onderzoek met titel: Problemen in de mond bij mensen
met x x x
- Ik heb deze brief gelezen.
- Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed beantwoord.
- Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
- Ik weet dat meedoen vrijwillig is.
- Ook weet ik dat ik altijd kan stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik niet
te zeggen waarom. Er verandert voor me verder niks.
- Ik vind het goed dat de tandartsen gegevens over mij opschrijven.
- Wanneer het onderzoek klaar is, wordt er een stukje tekst geschreven.
Hierin staat geen naam of geboortedatum. Ik krijg een brief van de
tandartsen over wat er uit het onderzoek is gekomen.

Kleur één van de twee rondjes in:

o Ja, ik wil meedoen.
o Nee, ik wil niet meedoen.
Vul hieronder je gegevens in:
Voornaam + achternaam: .......................................................................
Geboortedatum: .......................................................................................
Datum vandaag: .......................................................................................
Handtekening: ..........................................................................................
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Dit vult de onderzoeker in:

Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er
tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen
beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoekers: XXXXXX en XXXXXXXXXXXXX

Datum: ……………….. Handtekening onderzoekers: …………………..........................................
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