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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan wetenschappelijk onderzoek  

 

Fysieke activiteit en kwaliteit van lopen voor en na een totale 

knieprothese 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek  

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

deze brief omdat u op de wachtlijst bent gezet voor het krijgen van een totale knieprothese in 

de Noordwest Ziekenhuisgroep.  

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.  

 

1. Algemene informatie 

 

Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling orthopedie van het Noordwest ziekenhuis in 

Alkmaar. Voor dit onderzoek zijn 30 proefpersonen nodig.  

 

2. Doel van het onderzoek 

 

Het doel van dit onderzoek is om te kijken naar de dagelijkse activiteiten en kwaliteit van 

lopen vóór en na het krijgen van een totale knieprothese in verband met slijtage van de knie.  

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

 

Mensen die een totale knieprothese hebben gekregen, zijn hier over het algemeen zeer 

tevreden over. De tevredenheid na de operatie wordt vaak gemeten met behulp van 

vragenlijsten. Over de veranderingen in de dagelijkse activiteiten van patiënten is minder 

bekend. Daarom willen we met dit onderzoek kijken hoe het lopen en bewegen van patiënten 

verandert na het ondergaan van een totale knievervanging.  

 

4. Wat meedoen inhoudt  

 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. Als u meedoet, vragen wij u om 2 keer gedurende 1 

week een kastje (de Movemonitor van McRoberts) te dragen dat uw looppatroon en 

beweging registreert. Dit kastje draagt u 1 week vóór en 1 week ongeveer 3 maanden ná uw 

totale knie operatie. De meter in het kastje is vergelijkbaar met bewegingssensoren die 
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tegenwoordig in moderne smartphones of sporthorloges zitten. Daarnaast vragen wij u beide 

keren dat u het kastje gebruikt twee simpele vragenlijsten in te vullen, deze zult u via de mail 

ontvangen. U hoeft niet extra op de polikliniek langs te komen. De verzamelde gegevens en 

de gegevens die u invult in de standaard vragenlijsten rond de operatie zullen anoniem 

gebruikt worden.   

 

5. Wat wordt er van u verwacht 

 

Het enige wat van u gevraagd wordt is om gedurende 2 maal 1 week een te dragen. Een 

plaatje van het apparaat ziet u hieronder. Buiten het dragen van een kastje vragen wij geen 

aanvullende zaken van u. Het is belangrijk om het kastje niet om te houden tijdens het 

douchen of onder water te houden, aangezien het dan kapot kan gaan. U kunt uw dagelijkse 

activiteiten verder uitvoeren zoals u gewend bent. U krijgt een retourenvelop waarmee u aan 

het einde van de week het kastje naar ons terug kunt sturen. Wij vragen u dit te doen 

eenmaal vóór en eenmaal ongeveer drie maanden na de operatie.  

 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker gedurende het dragen van het 

apparaat:   

 als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

 als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

 als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

 als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke complicaties en andere ongemakken  

 

Het apparaat dat in dit onderzoek gebruikt wordt, is al eerder in onderzoeken gebruikt. 

Daaruit bleek dat er bij het dragen van het apparaat geen nadelige effecten zijn en dat de 

meeste mensen het ook niet oncomfortabel vinden.  

  
7. Mogelijke voor- en nadelen 
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Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te 

doen.  

 

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

aan meer kennis over de effecten van een totale knieprothese op het looppatroon van 

patiënten met knieartrose.  

 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 

 

8. 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 niet wilt meedoen, 

wordt u op de gebruikelijke manier geopereerd. De beslissing om wel of niet mee te doen zal 

geen effect hebben op de verdere behandeling van uw knie. Als u wel meedoet, kunt u zich 

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

stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker De gegevens die tot dat moment zijn 

verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

9. Einde van het onderzoek 

 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 U voor de 2
e
 maal het kastje heeft teruggestuurd in de envelop 

 U zelf kiest om te stoppen 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld 

en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een geanonimiseerde code die op de gegevens komt te 

staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten. 

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. De 

sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Ook in rapporten over het onderzoek wordt 

alleen die code gebruikt. Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens 

inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar uitgevoerd is. Mensen 

die uw gegevens kunnen inzien zijn: het onderzoeksteam, een controleur en de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de 

toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en 

inzien van uw medische en persoonsgegevens.De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 

jaar, dit is wettelijk verplicht.  

 

11. Verzekering voor proefpersonen 
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Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De onderzoeker hoeft 

daarom van de medich ethische toetsings commissie geen extra verzekering af te sluiten. 

 

12. Informeren huisarts  

 

Aangezien dit onderzoek geen verdere gevolgen heeft voor uw behandeling, wordt de 

huisarts niet apart geinformeerd over uw deelname aan dit onderzoek.  

 

13. Geen vergoeding voor meedoen 

De deelname aan dit onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit 

onderzoek. De retourenvelop kan zonder kosten worden verstuurd.  

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. Bij klachten kunt u het beste terecht 

bij de klachtenfunctionaris van Noordwest Ziekenhuisgroep. Alle gegevens vindt u in bijlage 

A: Contactgegevens. 

 

15. Ondertekening toestemmingsformulier 

 

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

aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u 

aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Het handtekeningenblad wordt door uw behandelend arts bewaard. U krijgt een kopie of een 

tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 
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16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens onderzoeker 

B.  Toestemmingsformulier (twee maal) 
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Bijlage A: contactgegevens voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar 

 

Onderzoeker:  

B.L. Fransen, MSc.  

CORAL – Center for Orthopaedic Research Alkmaar 

Noordwest Ziekenhuis Alkmaar 

Afdeling Orthopaedie 

Wilhelminalaan 12  

1815 JD Alkmaar  

T: +31 72 5484342 

F: +31 72 5482168  

E: coral@nwz.nl 

 

Klachten:  

Noordwest Ziekenhuisgroep 

t.a.v. de klachtenfunctionaris 

Huisnummer 044 

Postbus 501 

1800 AM Alkmaar 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Fysieke activiteit en kwaliteit van lopen voor en na een totale knieprothese 

 

- 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 weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld 

in deze informatiebrief. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit 

onderzoek te bewaren.  

 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

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

Ik verklaar 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 onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het 

getekende toestemmingsformulier. 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Fysieke activiteit en kwaliteit van lopen voor en na een totale knieprothese 

 

- 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 weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld 

in deze informatiebrief. 

- Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit 

onderzoek te bewaren.  

 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

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

Ik verklaar 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 onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het 

getekende toestemmingsformulier. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


