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Een onderzoek naar

hulpbehoefte bij vermoeidheid
na kanker

VERMOEIDHEIDS
KLACHTEN NA

KANKER?
 

Geïnteresseerd?
 

 
Geïnteresseerd?

GEZOCHT
DEELNEMERSWie kan meedoen?

bent u ouder dan 18;

bent u minimaal 6 maanden
geleden voor het laatst
medisch behandeld voor
kanker (krijgt u nog wel
hormoontherapie? Dan kunt u
gewoon deelnemen);

bent u moe.

Patiënten die een behandeling
voor kanker (elk type) hebben
afgerond.  

Daarnaast:

Wat houdt meedoen in?

U vult op één moment online
een vragenlijst in (maximaal 10
min);
U neemt eenmalig deel aan een
interview (ongeveer 60 min, de
locatie wordt in overleg met u
bepaald);
U leest een samenvatting van
het interview door om akkoord
te geven (een aantal weken na
het interview).

 
Heeft u een partner?

 
We zijn ook benieuwd naar de

ervaringen van partners. Heeft u een
partner die deel zou willen nemen? Laat

het ons dan weten! 

scan

mij!



Waarom dit
onderzoek?

Een deel van de patiënten blijft
na een kankerbehandeling last
houden van ernstige
vermoeidheidsklachten.  Voor
het verminderen van
vermoeidheid na kanker
bestaan verschillende
behandelingen. Slechts een
klein aantal mensen maakt hier
echter gebruik van.

Het doel van dit onderzoek is
om uit te zoeken wie behoefte
heeft aan hulp voor
vermoeidheid na kanker en
welke factoren een rol spelen in
het wel of geen behoefte
hebben aan hulp. Dit doen we
door interviews te houden met
diverse betrokkenen, zoals
patiënten, partners en
zorgverleners. 

Waarom meedoen?

U draagt bij aan
wetenschappelijk onderzoek
naar de behandeling van
vermoeidheid na kanker.
Hiermee draagt u ook bij aan
het beter laten aansluiten van
het zorgaanbod bij de behoeftes
van deze groep. 

Hoe kunt u meedoen?

Wij geven u informatie over de
studie.
Wanneer u besluit mee te doen
vragen we u om een
toestemmingsformulier te
ondertekenen, hiermee geeft u
ook toestemming om medische
gegevens op te vragen bij uw
arts.
Wij gaan na of u aan de
gestelde criteria van de studie
voldoet (zie Wie kan
meedoen?). Daarnaast sturen
wij u een korte vragenlijst toe
en vragen informatie op bij uw
behandelend arts.
Wij maken een afspraak met u
voor een interview.

Uw behandelend arts geeft na uw
toestemming uw contactgegevens
door aan het onderzoeksteam door
of u meldt uzelf aan via
care4fatigue@amsterdamumc.nl of
020-5663622. 

U kunt deze informatie en meer
ook nalezen in de
proefpersoneninformatie.

Is mijn deelname
vrijwillig?

Uw deelname is geheel vrijwillig.
U beslist zelf of u wel of niet
deel wilt nemen aan het
onderzoek. Als u meedoet, kunt
u ten allen tijd stoppen met
deelname aan het onderzoek
zonder uw redenen op te geven.

Wat gebeurt er met
mijn gegevens?

Al uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Uw
gegevens worden onder een
code verwerkt en zijn niet te
herleiden tot uw naam en
persoonlijke gegevens.

Anders dan
gebruikelijke zorg?

Wanneer u besluit om deel te
nemen heeft dit geen invloed
op de medische zorg die u van
uw behandelend specialist
krijgt. De medische zorg blijft
dus hetzelfde.


