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Informatie Behandelaars
Voorkeuren, belemmerende en bevorderende factoren
ten aanzien van fysieke training in voorbereiding
op een operatie voor darmkanker.
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de voorkeuren,
belemmerende en bevorderende factoren van patiënten en direct betrokkene ten aanzien van
fysieke training in voorbereiding op een operatie voor darmkanker, dat wordt uitgevoerd in het
Antoni van Leeuwenhoek, het Medisch centrum Slotervaart en het Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren
van fysieke activiteit in de preoperatieve fase bij ouderen.
Met behulp van deze bevindingen zal een preoperatief trainingsprogramma ontwikkeld worden.
Omdat u ouderen met een colorectale tumor preoperatief traint, of training heeft gegeven wordt u
medewerking aan dit onderzoek gevraagd.

Wat gebeurt er als u deelneemt?
In een interview, dat maximaal een uur duurt, vraagt de onderzoeker naar uw voorkeuren,
belemmerende en bevorderende factoren voor fysieke training in een preoperatieve fase. Om de
onderzoekers de gelegenheid te geven om uw antwoorden nog verder te bestuderen wordt het
interview met geluidsapparatuur opgenomen.
Een klein deel van de mensen die deelnemen aan dit onderzoek wordt daarnaast gevraagd of ze
willen deelnemen in een groepsgesprek met andere deelnemers, zowel patiënten als direct
betrokkenen. Dit gesprek zal plaatsvinden in het ziekenhuis en duurt maximaal twee uur.
1

M16PTO / behandelaars info versie 1.2 d.d. 14-02-2017 NL60106.031.16
Mogelijke ongemakken
Mogelijk wordt u tijdens het interview een vraag gesteld die u liever niet wilt beantwoorden. U bent
niet verplicht om te antwoorden en kunt ten allen tijde het interview staken zonder opgaaf van reden.
In principe worden eerder gegeven antwoorden wel mee genomen in het onderzoek. Mocht u dit niet
willen dan kunnen we op uw verzoek het hele interview buiten het onderzoek houden.
Wat doen we met uw antwoorden?
Voor dit onderzoek is het nodig dat enkele persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Om te
zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd worden zullen we uw antwoorden los van deze
gegevens verwerken.
De uitkomsten van de interviews kunnen gebruikt worden om de zorg voor patiënten met
darmkanker te verbeteren en beter af te stemmen op wat patiënten en of betrokkene en
hulpverleners belangrijk vinden. Op basis van uw antwoorden en die van andere deelnemers van dit
onderzoek zullen we inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij fysieke training in de
preoperatieve fase.

Extra kosten of vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen
Voor deelname aan deze studie ontvangt u geen vergoeding.
Mocht u door deelname aan dit onderzoek extra reiskosten/parkeerkosten maken, dan kunnen deze
door de onderzoeker worden vergoed.
Heeft u vragen?
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft kunt u bellen naar de onderzoeker
of een speciaal voor dit onderzoek aangestelde onafhankelijk arts.
Het zou kunnen zijn dat zij u moeten terugbellen omdat ze door andere bezigheden niet direct uw
telefoontje kunnen aannemen, wij vragen hier begrip voor.
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