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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Stoma APPtimalisatie 

Deze informatie gaat over het onderzoek met de Stoma App. Het onderzoek dat wij gaan 

uitvoeren met deze app heet ‘Stoma APPtimalisatie’. 

 

Wat is de Stoma App? De Stoma App is een applicatie (‘app’) op de mobiele telefoon voor 

patiënten die een stoma gaan krijgen, of net hebben gekregen.  

 

Wat doet de Stoma App? De Stoma App biedt aanvullende begeleiding en 

persoonsgerichte informatie in het proces rondom een operatie, waarbij er een stoma 

aangelegd wordt. 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat u binnenkort een operatie ondergaat of al heeft ondergaan, 

waarbij u (mogelijk) een stoma krijgt. De chirurg, zaalarts of gespecialiseerd verpleegkundige 

heeft u deze brief gegeven omdat u mogelijk een geschikte deelnemer bent voor het 

medisch-wetenschappelijk onderzoek Stoma APPtimalisatie”.  

 

In deze brief vindt u uitleg wat meedoen precies inhoudt. Meedoen is altijd geheel vrijwillig. U 

mag ook altijd besluiten om te stoppen met meedoen. Als u niet mee wilt doen, krijgt u 

dezelfde zorg en aandacht van uw zorgprofessional als dat u besluit om wel mee te doen. 

Mogelijk zitten er voordelen aan voor u om wel mee te doen. Lees daarom deze brief goed 

door. 

 

Om mee te doen met het onderzoek is uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist 

of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u via uw zorgverlener ook nog uitleg over wat het 

onderzoek inhoudt. Lees deze informatie vast rustig door, noteer uw vragen en vraag de 

stomaverpleegkundige of de onderzoeker om uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 

onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Verdere  

informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’.  

 

1. Algemene informatie 
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Dit onderzoek is opgezet door de Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC. De 

studie wordt uitgevoerd door artsen, verpleegkundigen en onderzoekers in verschillende 

ziekenhuizen. Voor dit onderzoek zijn in totaal 208 proefpersonen nodig. 

De medisch ethische toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van 

onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Wat is het doel van dit onderzoek? 

Het doel van deze studie is om verschillende methodes van informatievoorziening en 

begeleiding via een app te onderzoeken. Onderzocht wordt, door welke informatie de patiënt 

zich beter geïnformeerd en ondersteund voelt, en ook beter wordt geactiveerd in de weg naar 

herstel. 

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Het krijgen van een stoma kan een behoorlijke ingrijpende gebeurtenis voor iemand zijn. We 

weten dat mensen die een stoma moeten krijgen, te maken kunnen krijgen met verschillende 

lichamelijke en psychische klachten. De kwaliteit van leven kan daardoor verminderd zijn. 

Een goede voorbereiding op het krijgen van een stoma en passende begeleiding is erg 

belangrijk om deze klachten te helpen verminderen en zo mogelijk te voorkómen. Uit 

onderzoek blijkt dat ongeveer de helft de patiënten die een stoma hebben gekregen, meer 

ondersteuning hadden gewild rondom hun operatie. Door patiënten informatie en begeleiding 

via een app aan te bieden verwachten wij dat patiënten zich zekerder voelen over hun 

nieuwe situatie en ook zelfredzamer zijn. Dit zal kunnen leiden tot minder psychische en/of 

sociale klachten, en mogelijk tot een grotere patiënttevredenheid / betere kwaliteit van leven. 

 

e-health en applicaties (‘apps’) 

Onder het begrip e-health kunnen we verstaan: het gebruik van digitale oplossingen en 

toepassingen om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Een applicatie  (‘app’) voor op 

een mobiele telefoon die aanvullende begeleiding en ondersteuning aanbiedt, is een 

voorbeeld van e-health. In dit onderzoek vragen wij mensen die een stoma gaan krijgen -of 

net gekregen hebben- om een dergelijke mobiele app op de eigen telefoon te installeren. Er 

zijn in dit onderzoek twee versies van deze app, de ‘interventie versie’ en de ‘controle versie’. 

U krijgt van de stomaverpleegkundige een persoonlijke inlogcode, waarmee u toegang krijgt 

tot één van de twee versies van de mobiele app.  

 

4. Loting 

Door loting wordt bepaald welke versie van de mobiele applicatie (‘app’) u krijgt. U heeft 50% 

kans om een van de twee versies van mobiele applicatie te kunnen gaan gebruiken. De 

verpleegkundig specialist, stomaverpleegkundige of chirurg is niet op de hoogte van welke 

versie u krijgt. 
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U maakt gebruik van de app vanaf het moment dat u een toegangscode heeft gekregen, tot 

en met 1 jaar na de operatie. Dat betekent niet dat u dagelijks met de app hoeft bezig te zijn, 

maar wel dat u af en toe via de app informatie krijgt, of gevraagd wordt een vragenlijst in te 

vullen. Indien uw stoma in de tussentijd al is opgeheven, maakt u gebruik van de applicatie 

tot het moment dat uw stoma is opgeheven.  

 

5. Wat meedoen inhoudt  

Geplande operatie waarbij u waarschijnlijk/zeker een stoma krijgt 

Op dezelfde dag dat u een afspraak heeft met de chirurg voor het inplannen en bespreken 

van uw operatie, heeft u ook een afspraak met de verpleegkundig specialist. De studie is 

door de verpleegkundig specialist aan u uitgelegd. Ook heeft u op deze dag, deze brief 

gekregen. U heeft deze brief meegenomen naar huis om na te denken of u mee wilt doen 

aan deze studie. In het geval dat u mee wilt doen dient u dan het toestemmingsformulier te 

tekenen en naar de verpleegkundig specialist op te sturen via bijgevoegde enveloppe.  

 

Spoedoperatie of geplande operatie waarbij het van tevoren onwaarschijnlijk was dat u een 

stoma zou krijgen 

Na de (spoed)operatie heeft de chirurg of de zaalarts de studie kort met u besproken en u 

deze brief gegeven. Na de wettelijk verplichte bedenktijd van 24 uur zal de chirurg, zaalarts 

of de verpleegkundig specialis u vragen of u mee wilt doen met de studie. In het geval dat u 

mee wilt doen tekent u toestemmingsformulier dat bij deze brief zit.  

 

Nadat u het toestemmingsformulier hebt ondertekend krijgt u een persoonlijke inlogcode van 

de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige helpt u zo nodig bij het installeren van 

de applicatie op uw eigen mobieltje. De app werkt pas nadat u een inlogcode intoetst. De 

inlogcode die u van de stomaverpleegkundige krijgt, bepaalt feitelijk welke versie u op uw 

mobieltje krijgt. De stomaverpleegkundige en de chirurg is niet op de hoogte van welke app u 

krijgt, alleen u weet dat. Via de app krijgt u ook vragenlijsten aangeboden. U krijgt in totaal 19 

vragenlijsten, op 6 momenten aangeboden. Per vragenlijst bent u naar schatting tussen de 5 

en 10 minuten kwijt. 

 

Wij vragen u de vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te vullen als u ze krijgt in de app, dit voor 

de beste resultaten. 

  

Wanneer zijn er contacten met mij over deze studie? 

Voor het onderzoek is het niet nodig dat u, naast uw gewone afspraken, extra het ziekenhuis 

bezoekt. 

 Het eerste contactmoment is het polibezoek bij de chirurg (of op de afdeling bij een 

spoedoperatie). De introductie van de studie vindt plaats, en de patiëntinformatiefolder 

wordt meegegeven.  
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 Minimaal 24 uur na uitleg studie: bezoek van de stomaverpleegkundige en vraag tot 

deelname. Indien u mee wilt doen, wordt u een inlogcode verstrekt, die u inloot in de 

interventie- of de controle groep. 

 1 week na het downloaden en gebruik van de app: als u de vragenlijsten die u heeft 

ontvangen nog niet heeft ingevuld dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u 

te herinneren aan het invullen van de ‘mobiele bekwaamheid’, de ‘ kwaliteit van leven’  

en de ‘beperkingen’ vragenlijsten. Het invullen van de drie vragenlijsten tezamen duurt 

ongeveer 20 minuten. 

 3 weken na de operatie: als u de vragenlijsten die u heeft ontvangen nog niet heeft 

ingevuld dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u te herinneren aan het 

invullen van de ‘stoma kwaliteit van leven’  en de ‘ psychosociale aanpassing’  vragenlijst. 

Het invullen van deze 2 vragenlijsten duurt ongeveer 15 minuten. 

 5 weken na de operatie: als u de vragenlijsten die u heeft ontvangen nog niet heeft 

ingevuld dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u te herinneren aan het 

invullen van de ‘ kwaliteit van leven’ vragenlijst, de ‘stoma kwaliteit van leven’ vragenlijst 

en de ‘psychosociale aanpassing’ vragenlijst. Het invullen van de drie vragenlijsten 

tezamen duurt ongeveer 20 minuten. 

 3 maanden na de operatie: als u de vragenlijsten die u heeft ontvangen nog niet heeft 

ingevuld dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u te herinneren aan het 

invullen van de ‘ stoma kwaliteit van leven’ vragenlijst, de ‘beperkingen’  en de ‘ 

psychosociale aanpassing’  vragenlijst. Het invullen van de drie vragenlijsten tezamen 

duurt ongeveer 20 minuten. 

 6 maanden na de operatie: als u de vragenlijsten die u heeft ontvangen nog niet heeft 

ingevuld dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u te herinneren aan het 

invullen van de ‘stoma kwaliteit van leven’, ‘beperkingen’ en ‘psychosociale aanpassing’ 

vragenlijst. Het invullen van de drie vragenlijsten tezamen duurt ongeveer 20 minuten. 

 1 jaar na de operatie: als u de vragenlijsten die u heeft ontvangen nog niet heeft ingevuld 

dan kan de onderzoeker contact met u opnemen om u te herinneren aan het invullen van 

de ‘kwaliteit van leven’, ‘stoma kwaliteit van leven’, ‘beperkingen’, ‘psychosociale 

aanpassing’ en ‘tevredenheids-‘ vragenlijst. Het invullen van de vijf vragenlijsten tezamen 

duurt ongeveer 45 minuten. 

 

Berichtgeving mobiele applicatie 

Afhankelijk van de loting, kunt vanaf het moment van downloaden tot en met 1 jaar na de 

operatie regelmatig berichtjes krijgen om u te informeren en te betrekken in het omgaan me 

uw stoma. Rondom uw operatie en uw ziekenhuisopname krijgt u wat meer berichtjes via de 

app.  

 

Wat is er anders dan bij gebruikelijke zorg? 

De zorg rondom de operatie is niet anders dan normaal en dus onafhankelijk van het gebruik 

van de app. Wel bent u door het gebruik van de mobiele applicatie mogelijk meer betrokken 
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bij uw stoma en stomazorg. Doordat u meer betrokken en beter geïnformeerd bent, zouden 

er extra vragen en/of handelingen kunnen ontstaan.  

 

Wat wordt er van u verwacht? 
Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich aan de volgende 

afspraken houdt: 

 

 U gebruikt de applicatie zoals die op uw telefoon geïnstalleerd is via de persoonlijke 

inlogcode voor het doel van dit onderzoek.  

 U verwijdert deze app niet gedurende het onderzoek. 

 U gebruikt daarnaast geen andere app die u informeert over stomazorg. 

 U neemt niet deel aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek met betrekking 

tot het verbeteren van de begeleiding of informatievoorziening rondom een operatie 

waarbij er een stoma wordt aangelegd. 

 U bent de enige die de app gebruikt (u ‘leent’ uw telefoon niet uit en geeft geen 

toegang tot de app aan bijvoorbeeld uw partner)  

 

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de onderzoeker:  

 als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld, anders dan de voor u 

geplande operatie waarbij het stoma wordt aangelegd. 

 als uw mobiele telefoon verloren bent of uw telefoon het niet meer doet 

 als u een andere mobiele telefoon gaat gebruiken 

 als u app niet meer werkt of u vergeten bent hoe deze werkt 

 als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

 als uw contactgegevens wijzigen. 

 

6. Mogelijke ongemakken 

Wij schatten niet in dat de te onderzoeken mobiele applicatie (app) ongemakken kan 

veroorzaken. Hoewel de zorg niet anders dan normaal is, bent u wel meer betrokken bij het 

zorgproces. Hierdoor kunnen er mogelijk extra vragen en/of onzekerheden ontstaan die, 

wanneer u zich niet met deze vragen of onzekerheden tot uw zorgprofessional zou wenden, 

tot ongemakken kunnen leiden. Lichamelijke bijwerkingen of ongemakken zijn niet te 

verwachten. 

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

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

doen. Het gebruik van de mobiele applicatie om meer bij uw zorgproces betrokken te zijn, 

zou uw herstel kunnen versnellen, maar zeker is dat niet. Dat is juist het onderwerp van 

onderzoek. 
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Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn:  

-  Mogelijk te veel herinnerd kunnen worden / geconfronteerd kunnen worden met uw 

stoma; 

- Mogelijke ongemak van het gevraagd worden tot invullen van de 

onderzoeksvragenlijsten 

- Mogelijk onrust naar aanleiding van geboden informatie via de mobiele applicatie 

- Mogelijke ongemakken door extra vragen die ontstaan over het zorgproces door continue 

bewustwording van het zorgproces 

 

Deelname aan het onderzoek betekent ook:  

- Dat er van u tijd gevraagd wordt voor het invullen van vragenlijsten en werken met de 

mobiele applicatie 

 

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

 
8. Als u niet (meer) wilt meedoen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit niet  

mee te doen aan het onderzoek, wordt de mobiele app niet door uw zorgverlener 

aangeboden. 

 

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd weer bedenken en toch stoppen, ook tijdens het 

onderzoek. U zal dan niet meer gebruik maken van de mobiele app. U hoeft ook niet te 

zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker (zie 

contactgegevens in bijlage A). De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden 

gebruikt voor het onderzoek. 

 

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker 

dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 Alle contactmomenten zoals beschreven onder punt 4 voorbij zijn 

 Uw stoma is opgeheven  

 U zelf ervoor kiest om te stoppen 

 De arts of onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

 Het Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC, de overheid of de 

beoordelende medisch ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te 

stoppen. 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle 

gegevens informeert de onderzoeker u indien gewenst over de belangrijkste uitkomsten van 

het onderzoek. 
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10. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens en sommige van uw medische 

gegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, 

adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en 

bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te 

kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik 

van uw gegevens uw toestemming.   

 

Veiligheid van de apps 

Apps met een CE-markering zijn getoetst aan huidige wet- en regelgeving voor apps.  Een 

CE-markering wil zeggen dat een product aan alle Europese richtlijnen wat betreft kwaliteit 

en veiligheid voldoet. De mobiele applicatie die in deze studie wordt gebruikt is voorzien van 

een CE-keurmerk. Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere 

gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel 

van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen 

in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de opdrachtgever worden gestuurd 

bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden 

geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot 

u te herleiden.  

 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. 

Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek 

goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens 

zijn: controleurs namens de opdrachtgever en nationale toezichthoudende autoriteiten, 

bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij 

vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

 

Bewaartermijn gegevens  

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.   

 

Intrekken toestemming  

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit 

geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en gebruik voor toekomstig onderzoek. De 

onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden 

nog wel gebruikt in het onderzoek.  
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Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.  

 

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Wie dat is verschilt per deelnemend centrum. Zie 

bijlage A voor de contactgegevens die voor u van toepassing zijn. .  

 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst 

contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de 

functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (zie bijlage A voor de 

contactgegevens) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Registratie van het onderzoek  

Dit onderzoek staat ook in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, 

namelijk het Nederlands Trialregister. Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is 

tot u als persoon. Na het onderzoek kan de website een samenvatting van de resultaten van 

dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder Stoma APPtimize, nummer 8895. 

Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 

 

Uw gegevens in de app  

In Nederland gelden regels voor het opslaan en versturen van gegevens met een mobiele 

applicatie. De ontwikkeling van deze app is in lijn met de meest recente wetgeving. Om goed 

te kunnen werken heeft de app een aantal gegevens van u nodig, wij slaan alleen gegevens 

op die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste werking van de app. De app is beveiligd met een 

wachtwoord. Mocht u het wachtwoord vergeten, dan kunnen wij u een nieuw wachtwoord 

toesturen per email. Hiervoor slaan wij uw emailadres op, dit is echter voor niemand 

zichtbaar omdat uw adres wordt versleuteld. De app maakt gebruik van een tijdlijn, deze 

tijdlijn klopt alleen als de juiste operatiedatum wordt ingevoerd. Behalve deze operatiedatum 

worden geen andere gegevens over u in de app opgeslagen.  

 

U ontvangt via de app wel een aantal vragen en/of vragenlijsten. Hierop kunt u in de app 

antwoorden. De gegevens worden als u verbonden bent met het internet direct versleuteld 

verstuurd, waarna uw gegevens worden bewaard in een database. De database staat op een 

server die beveiligd is volgens de eisen die gelden voor databeveiliging in de zorg. Behalve 

de hoofdonderzoeker van het Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC en de 

coördinerend onderzoeker heeft niemand toegang tot deze database.  

 

De gegevens in de database worden eveneens 15 jaar bewaard, daarna zullen deze worden 

vernietigd.  
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11. Verzekering voor proefpersonen 

Als u deelneemt aan het onderzoek loopt u dezelfde risico’s als bij de gebruikelijke 

behandeling van uw darmaandoening. De onderzoeker hoeft daarom van de Medisch 

Ethische Toetsingscommissie van het AMC, naast de wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering, geen extra verzekering af te sluiten.  

 

12. Informeren huisarts 

Wij zullen uw huisarts niet informeren over uw deelname aan het onderzoek. U kunt natuurlijk 

wel zelf uw huisarts informeren.  

 

13. Geen vergoeding voor meedoen 

De mobiele applicatie voor het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het 

meedoen aan dit onderzoek.  

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend onderzoeker (drs. S.L van der 

Storm). Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de 

onafhankelijke arts (Dr. R. Hompes). Hij weet veel over stoma’s en is op de hoogte van het 

onderzoek, maar is niet direct bij betrokken.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw 

behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris 

van uw ziekenhuis. 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 de onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een 

tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 

16. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B. Toestemmingsformulier 

 

Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ 

(versie 01-03-2017) 
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Bijlage A: contactgegevens voor het Amsterdam Universitair Medische 

Centra, locatie AMC 

 

Onderzoeker NKI-AVL 

     Dr. B. Grotenhuis 

     T: 020-5129111 

     M: b.grotenhuis@nki.nl  

 

Hoofdonderzoekers: 

Amsterdam UMC    Prof. dr. M.P. Schijven  

Locatie AMC    T: 020-5662766 

     M: m.p.schijven@amsterdamumc.nl  

 

Coördinerend onderzoeker   Drs. S.L. van der Storm  

en contactpersoon:   Amsterdam UMC, locatie AMC 

     T: 020-5663370 

     T: 06-41002180 

     M: s.vanderstorm@amsterdamumc.nl  

 

Onafhankelijk arts/deskundige:   Dr. R. Hompes, chirurg. 

     Academisch Medisch Centrum 

     T: 020-5629507 

     M: r.hompes@amsterdamumc.nl  

     M: klachtenfunctionaris@amsterdamum.nl  

 

Klachten 

Wanneer u niet tevreden bent over de verleende zorg in het Antoni van Leeuwenhoek, 

bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende 

van de afdeling waar u onder behandeling bent, zodat u samen kunt bekijken wat er nodig is 

om uw onvrede ter herstellen. U kunt ook terecht bij de klachtenbemiddelaar van het 

ziekenhuis. Zij informeert en adviseert u over de verschillende manieren om een klacht in te 

dienen en fungeert als neutraal tussenpersoon. De snelste manier om een klacht in te dienen 

is via de website. Ga naar www.avl.nl/klacht en klik op het klachtenformulier. Na het invullen 

kunt u het formulier direct digitaal versturen. Ook kunt u een email sturen naar : 

klachten@nki.nl of een brief naar: Antoni van Leeuwenhoek t.a.v. de klachtenbemiddelaar, 

Postbus 90203, 1006 BE Amsterdam. Vermeld in ieder geval uw naam en e-mailadres. Na 

ontvangst neemt de klachtenbemiddelaar binnen enkele werkdagen per e-mail contact met u 

op om een belafspraak te maken. De klachtenbemiddelaar gaat zorgvuldig met uw gegevens 

om en neemt daarbij de privacyregels in acht. Voor meer informatie kunt u de klachtenfolder 

raadplegen. Deze kunt u vinden op de website onder het kopje ‘klacht indienen’.  

 

 

mailto:b.grotenhuis@nki.nl
mailto:m.p.schijven@amsterdamumc.nl
mailto:s.l.vanderstorm@amsterdamumc.nl
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Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling 

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u 

contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris 

Gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@nki.nl. U kunt ook contact opnemen met 

het Centrum Patienteninformatie, in de centrale hal van het AVL (Plesmanlaan 121, 

Amsterdam) of bellen naar 020-5129111. 

Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene kunt u contact met ons opnemen via email : 

rechtenvanbetrokkenen@nki.nl. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.avl.nl/footer/privacy-statement 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  
 

Stoma APPtimalisatie, een mobiele applicatie voor het betrekken van de patiënt in het 

proces rondom het krijgen van een stoma 

 

- 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 voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier 

en voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

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

onderzoek te bewaren.  

 

- Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

een vervolgonderzoek. 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

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. 

 

 


