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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Het gebruik van wearables bij tremorregistratie 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Via deze informatiebrief willen we u uitleggen wat deelname aan ons onderzoek u 

oplevert en wat de belasting voor u is. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel 

uw schriftelijke toestemming nodig. U bent benaderd omdat u staat ingepland voor 

een tremorregistratie op de Klinische Neurofysiologie afdeling van het Maastricht 

UMC+. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen 

heeft.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek wordt gedaan door het Maastricht UMC+. De medisch-ethische 

toetsingscommissie van het Maastricht UMC+ heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

 

2. Achtergrond en doel van het onderzoek 

Bewegingssensoren worden steeds vaker gebruikt om tremor eigenschappen in 

kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is het inzetten van bewegingssensoren 

tijdens de tremorregistratie. Normaal wordt tremorregistratie gedaan met video en 

EMG (het meten van spier activiteit met plakkertjes). Wij willen kijken of de 

toevoeging van bewegingssensoren extra informatie oplevert. Op deze manier 

hopen we een nauwkeuriger beeld van uw tremor te krijgen. 

 

3. Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet, wordt u gevraagd om tijdens de tremorregistratie 

bewegingssensoren te dragen om het lichaamsdeel waar u het 

meeste tremor ervaart. U hoeft geen extra testjes uit te voeren. De 

duur van de tremorregistratie blijft hetzelfde.  

 

4. Mogelijke bijwerkingen en andere ongemakken  

Er zijn geen mogelijke bijwerkingen gekoppeld aan deelname aan 

dit onderzoek. 
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5. Mogelijke voor- en nadelen 

Het onderzoek heeft geen directe voordelen voor u. Het mogelijke nadeel is dat u 

zowel EMG plakkers als bewegingssensoren moet dragen tijdens de 

tremorregistratie. De duur van de tremorregistratie blijft hetzelfde. 

 

6. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

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

mee willen doen dan gaat de tremorregistratie gewoon door. Als u meedoet, kunt u 

zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te 

zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden 

gebruikt voor het onderzoek indien u daarmee akkoord bent.  

 

7. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als de tremorregistratie klaar is. Het hele 

onderzoek is afgelopen als alle metingen en data-analyse zijn voltooid. 

 

8. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens 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. 

 

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 en zal alleen beschikbaar zijn 

voor het onderzoeksteam (zie paragraaf 11). De gegevens die voor het onderzoek 

worden gebruikt 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.   

 

Bewaartermijn gegevens  

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. 
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Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer 

intrekken. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw 

toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

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 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 

contactgegevens paragraaf 11) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen het onderzoeksteam weet welke code u 

heeft. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt.  

Het onderzoekersteam bewaart uw gegevens 15 jaar. 

 

9. Geen vergoeding voor meedoen 

U krijgt geen vergoeding voor het meedoen aan dit onderzoek. 

 

10. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Bij klachten kunt u het 

beste terecht bij de klachtenfunctionaris van het Maastricht UMC+. Zie onderstaande 

contactgegevens. 

 

11. Contactgegevens Maastricht UMC+. 

 

Hoofdonderzoeker 

Margot Heijmans 

043-387 72 72 

m.heijmans@maastrichtuniversity.nl 

 

Onderzoeker 

Mark Janssen 

043-387 72 72 

m.janssen@maastrichtuniversity.nl 
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Onderzoeker 

Erik Gommer 

043-387 72 72  

e.gommer@mumc.nl 

 

Klachten 

Klachtenfunctionaris 

043-387 42 04 

klachten@mumc.nl 

 

Gegevensbescherming 

Functionaris gegevensbescherming 

043-387 59 10 

functionaris.gegevensbescherming@mumc.nl 

 

12. Ondertekening toestemmingsformulier 

Voorafgaand aan de tremorregistratie wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen om ter plekke het 

toestemmingsformulier te ondertekenen. 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.  

 

Dank voor uw aandacht. 
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Toestemmingsformulier proefpersoon  

 

Het gebruik van wearables bij tremorregistratie 

 

- 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 geef toestemming voor het informeren van mijn behandelend specialist dat ik meedoe 

aan dit onderzoek.  

- 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 onderzoekslocatie 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: __ / __ / __ 

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

 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 


