
Informatiebrief: 
Proefpersonen informatiebrief 
‘De Exercise Adherence Rating Scale, meet deze vragenlijst wat we willen meten?’  

 

Geachte heer/mevrouw, 

De behandeling voor chronische lage rugklachten bij de fysiotherapeut bestaat vaak uit 

oefeningen. Er worden vaak huiswerkoefeningen meegegeven. Graag willen wij weten hoe 

vaak patiënten de oefeningen thuis uitvoeren. Hiervoor willen we een vragenlijst gaan 

gebruiken die we eerst willen testen om te kijken of deze goed werkt. Daarom vragen wij u 

vriendelijk om mee te doen aan dit onderzoek: ‘De Exercise Adherence Rating Scale, meet 

deze vragenlijst wat we willen meten?’.  

 

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voor u beslist of u mee wilt doen, is het belangrijk om meer 

te weten over het onderzoek. Deze brief geeft u extra informatie over ons onderzoek. 

Bespreek het met partner, familie of vrienden. Heeft u na het lezen van de informatie nog 

vragen? Dan kunt u terecht bij de hoofdonderzoeker Sam Beenhakker. Verder in de brief 

vindt u de contactgegevens. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van het onderzoek is om te meten hoe vaak iemand de oefeningen heeft gedaan en 

of dit met de vragenlijst goed gemeten kan worden. Ook meet deze vragenlijst waarom de 

oefeningen wel of niet zijn gedaan.  

 

Wat wordt onderzocht? 

Er wordt onderzocht of het meetinstrument dezelfde uitslag geeft als er twee keer gemeten 

wordt. Er zal ook worden gemeten of de vragenlijst overeenkomt met een andere vragenlijst. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Uw behandeld fysiotherapeut zal u vragen of u interesse heeft om mee te doen aan het 

onderzoek. Als u interesse heeft geeft u toestemming dat uw fysiotherapeut uw voor- en 

achternaam en uw e-mailadres sturen naar de onderzoekers. U zal dan een mail ontvangen 

met de vraag of u mee wilt doen. Nadat u toestemming heeft gegeven worden uw 

contactgegevens via een beveiligde verbinding naar de onderzoeker gestuurd. U zult een 

mail ontvangen met daarin een vragenlijst die u thuis kunt invullen. Uw fysiotherapeut zal 

vragen of u de oefeningen tijdens de behandeling voor kunt doen. Deze oefeningen worden 

beoordeeld op de uitvoering door de fysiotherapeut. Na 10 dagen ontvangt u opnieuw een 

mail om de vragenlijst voor de tweede keer in te vullen.  



 
 
Wat wordt er van u verwacht? 

Van u wordt verwacht dat u de vragen naar eerlijkheid en volledig invult. De vragenlijst 

neemt ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag. De tweede keer zal de vragenlijst korter 

zijn. 

 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

U zult zelf geen directe voor- of nadelen ervaren als u deelneemt aan dit onderzoek. 

Voor de toekomst kan het onderzoek wel nuttige gegevens opleveren. Hoe de mate van 

oefenen gemeten moet worden is weinig bekend. Als blijkt dat de vragenlijst goed meet, dan 

kan deze in meerdere fysiotherapiepraktijken worden toegepast. 

Er zijn voor u geen risico’s verbonden aan het deelnemen aan het onderzoek.  

 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

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

te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen 

waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich te allen tijde bedenken en toch 

stoppen. Ook tijdens het invullen van de vragenlijst. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw onderzoeksgegevens worden verzameld en gebruikt. 

Als onderzoeksteam zijn wij verplicht uw onderzoeksgegevens minimaal 15 jaar te bewaren. 

Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek.  

De persoonsgegevens worden veilig opgeslagen. De gegevens die we opslaan en bewaren 

zijn gecodeerd. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Uw 

naam wordt weggelaten. 

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

Wij geven uw gegevens door aan de opdrachtgever van het onderzoek, maar alleen met die 

code, nooit met uw naam. De sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Ook in rapporten 

over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt. 

U kunt uw gegevens ten alle tijden inzien, vernietigen, corrigeren of opvragen. Indien u een 

klacht heeft over uw gegevensbescherming kunt u terecht bij de functionaris 

gegevensbescherming van het NIVEL (klik hier) of de Autoriteit persoonsgegevens (klik hier). 

 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 
doen? 



Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  

 

Wilt u verder nog iets weten? 

Voor het stellen van vragen of verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met 

ons onderzoeksteam. U kunt beslissen of u mee wilt doen aan dit onderzoek tot u op de 

toestemmingspagina komt. 

 

Dan kunt u terecht bij een van de onderzoekers: 

Sam Beenhakker, stagiair onderzoeker NIVEL 

E-mail: s.beenhakker@nivel.nl  

Tel.: 06-25208476 

 

Of de hoofdonderzoeker: 

Liset van Dijk, senior onderzoeker NIVEL 

E-mail: l.vandijk@nivel.nl 

  

 

 

 


