“O
Optimaall leven met
m reum
ma”
In
nformatie
e voor prroefpers
sonen ov
ver de stu
udie: ‘Do
oelbewus
st’
Geachte
e heer/mevro
ouw,
gen u uit om mee te doen aan een w
wetenschappe
elijke studie naar een nieeuwe groepsc
cursus:
Wij nodig
‘Doelbew
wust!’ voor mensen
m
met ontstekingsre
o
euma. In dez
ze brief vindt u meer inforrmatie over de
d gratis
cursus e
en over de studie waar de
e cursus dee
el van uitmaa
akt. Wij legge
en u uitgebreeid uit wat de
eelname
etekent. U ku
voor u be
unt deze info
ormatie rustig
g doorlezen. Ook kunt u de informatiee bespreken met uw
partner e
en/of vriende
en en familie. Als u na he
et lezen van deze
d
brief no
og vragen heeeft, kunt u te
erecht bij
de coörd
dinerende on
nderzoeker: Roos
R
Arendss. U vindt haa
ar contactgegevens ondeer aan deze brief.
Wat is h
het doel van de studie?
Reuma kkan uw leven
n op veel verrschillende m
manieren beïn
nvloeden. Misschien kunnt u niet alles
s meer
wat u vro
oeger nog wel kon. Missc
chien voelt u zich daarom
m soms ook boos
b
of verddrietig. U moe
et uw
leven aa
anpassen aan
n de reuma en
e dat gaat m
mogelijk niet altijd gemak
kkelijk.
Cursus
Onderzo
bben een gro
oekers van de Universiteiit Twente heb
oepscursus ontwikkeld
o
ddie mensen met
m
an ondersteu
reuma ka
unen in het aanpassen
a
a
aan de aando
oening. Deze
e cursus ‘Doeelbewust!’ is erop
gericht u te helpen bij het inrichte
en van uw levven met activiteiten die voor
v
u belanggrijk zijn (‘doelen’),
ook als d
deze activiteiten moeilijke
er zijn geworrden door de
e reuma. Hoe
e u het bestee met deze
activiteite
en kunt omg
gaan, is een belangrijk
b
on
nderdeel van de cursus.
Studie
In de stu
udie wordt ge
ekeken of het volgen van
n de cursus ‘D
Doelbewust!’’ mensen he lpt bij het aanpassen
aan reum
ma. Hiervoorr wordt een groep
g
mense
en die deelne
eemt aan de cursus vergeeleken met een
e
groep mensen die de
e cursus nog
g niet gevolgd
d heeft, maa
ar dit op een later momennt zal doen.
Wannee
er komt u in aanmerking
g?
Het doell van de curssus ‘Doelbew
wust!’ is dat u leert bewus
st te kiezen voor
v
activiteitten die voor u
belangrijjk zijn en op deze manierr uw persoon
nlijke doelen blijft nastrev
ven, ook mett reuma. Aan
n de
cursus kkunnen menssen deelnemen die hierbiij steun kunn
nen gebruiken. Voor deel name moet u 18 jaar
of ouderr zijn.
Screenin
ng
Om te w
weten of u tot deze groep mensen beh
hoort, vragen
n wij u na uw
w aanmeldingg een vragen
nlijst in te
vullen. In
n deze vrage
enlijst staan onder
o
andere
e vragen ove
er welke vorm
m van reumaa u hebt en over
o
uw
stemmin
ng. Met behulp van deze vragenlijst w
weten wij of de
d cursus ges
schikt is voo r u en of u wordt
w
uitgenod
digd voor dee
elname. Vorm
m van reuma
a
Mensen met een vorrm van ontste
ekingsreuma
a waarbij meerdere gewrichten zijn beetrokken, kom
men in
aanmerkking voor de cursus. Dit zijn
z onder an
ndere de volg
gende diagno
oses: Reumaatoïde Artritis
s, Artritis
Psoriaticca, Jicht, Polyyartritis, Spo
ondylitis Ankyylopoetica (z
ziekte van Be
echterew) enn
systeem
maandoeninge
en, waaronder SLE en scclerodermie. Bent u er niet zeker vann of uw aando
oening
een vorm
m van ontstekingsreuma is waarbij m eerdere gew
wrichten betro
okken zijn, daan kunt u zic
ch
gewoon aanmelden voor
v
het ond
derzoek. Wij vvragen alle deelnemers
d
om
o toestemm
ming om een
nmalig
nose na te vrragen aan de
e behandele nde reumato
oloog. Wij checken dan vo
voor u of u in
uw diagn
aanmerkking komt voor het onderzoek. Als u g
geen toestem
mming geeft voor het navvragen van uw
u
diagnose
e, kunt u niett meedoen aan
a het onde rzoek.
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Wat hou
udt deelnam
me voor u in?
?
In het on
nderzoek verrgelijken we een
e groep m
mensen die de cursus ‘Do
oelbewust!’ vo
volgt met een
n groep
mensen die de cursu
us nog niet gevolgd heeftt, maar de cu
ursus op een
n later tijdstipp zal volgen
(wachtlijsstgroep). De
eze laatste grroep mensen
n volgt na on
ngeveer 8 ma
aanden alsnoog de cursus
s
‘Doelbew
wust!’. Om de
e verdeling over
o
beide grroepen eerlijk te maken zal
z er voor ieedere deelnemer
worden g
geloot in wellke groep hij//zij terecht ko
omt. Elke deelnemer hee
eft evenveel kkans om in een
e
bepaalde
e groep te ko
omen. Als u deelneemt a
aan het onderzoek, zult u dus in een vvan beide groepen
terecht kkomen:
groep
Cursusg
De nieuw
w ontwikkeld
de groepscursus bestaat uit 6 wekelijk
kse bijeenkomsten van 2 uur en 5
huiswerkkopdrachten van ongeveer 30 minute
en, waarbij u begeleid wo
ordt door eenn ervaren
verpleeg
gkundige. He
et is mogelijk om de cursu
us overdag of
o in de avond te volgen, meestal in het
h
ziekenhu
uis waar u on
nder behandeling bent vo
oor uw reuma. Per groep
p zullen 8 tot 10 mensen
deelnem
men. In totaal zullen 200 patiënten
p
aan
n het onderz
zoek deelnem
men.
Tijdens d
de cursusbije
eenkomsten krijgt u meerr inzicht in ho
oe u omgaatt met persoo nlijke doelen
n die
bedreigd
d zijn door de
e reuma. De doelen waarr deelnemers
s voor gaan zijn uiteenloppend: u kiestt zelf
waar u m
mee aan de slag
s
wilt. Als u door uw re
euma bijvoorrbeeld proble
emen ervaart
rt met werken
n, sociale
contacte
en, of een ho
obby, kunt u zich
z
daar tijd
dens de cursu
us op richten
n. Tijdens de huiswerkopdrachten
zult u on
nder andere aan
a de slag gaan
g
met ee
en voor u belangrijk perso
oonlijk doel, w
waar u een concreet
c
actieplan
n voor schrijfft en uitvoert. Het doel va
an de training
g is dat u uw leven zo inrricht dat u on
ndanks
de reuma die dingen
n kan (blijven) doen die be
elangrijk voo
or u zijn. Wan
nneer activiteeiten door de
e reuma
onmogelijk voor u zijn geworden,, zult u hiervo
oor in de plaats andere waardevolle
w
aactiviteiten zoeken.
z
U
leert dit a
aan de hand
d van voorbee
elden, gesprrekken in de groep, huisw
werk en oefe ningen.
Wachtlijsstgroep
Als u in d
de wachtlijstgroep terech
htkomt, vrage
en wij u deze
elfde vragenlijsten in te vuullen als de
cursusgrroep. Wij verrgelijken verv
volgens de in
nformatie uit de wachtlijsttgroep met dde informatie uit de
cursusgrroep. Na aflo
oop van het onderzoek
o
ku
unt u alsnog de gratis cursus ‘Doelbeewust!’ volgen.
Hoe werrkt het?
De onde
erzoeker van de Universitteit Twente vvergelijkt de groep
g
die de
e cursus volggt met de groep die
op de wa
achtlijst staatt. Daarom vu
ult u vijf maa l een vragen
nlijst in, name
elijk aan het begin van uw
w
deelnam
me, en vervolgens elke tw
wee maanden
n. Het invulle
en zal ongeve
eer 10 tot 300 minuten duren. Alle
vragenlijjsten kunt u via
v internet in
nvullen. Hoe
e dit precies werkt
w
zal de reumaverpleeegkundige u
uitleggen
n. Als u geen
n toegang he
eeft tot intern
net, is er de mogelijkheid
m
de vragenlijssten op papier in te
vullen.
n voor- en na
adelen van deelname?
d
Wat zijn
Voordele
en van deeln
name zijn:
- U krijgt een gratis
g
cursus
s aangebode
en. Ook wann
neer u in de wachtlijstgro
w
oep terecht komt,
krijgt u de mogelijkheid na
n afloop van
n het onderzo
oek (8 maanden na lotingg) alsnog de cursus
‘‘Doelbewustt!’ te volgen.
- U kunt met behulp
b
van de cursus mo
ogelijk uw lev
ven beter inrichten, waarbbij u ondanks
s de
rreuma die diingen kan (blijven) doen die belangrijk zijn voor u. Wanneer aactiviteiten do
oor de
rreuma onmo
ogelijk zijn ge
eworden voo
or u, zult u hie
ervoor in de plaats anderre waardevolle
a
activiteiten zoeken.
z
De cursus
c
zal u h
helpen om uw
w leven pretttig en zinvol in te richten,
o
ondanks uw reuma.
- W
We verwach
hten dat de cu
ursus u zal h
helpen om be
eter om te ga
aan met uw rreuma en da
at de
rreuma u min
nder zal belem
mmeren in u
uw dagelijks leven.
l
- Door uw dee
elname leverrt u een belan
ngrijke bijdra
age aan de verbetering vaan de
g
gezondheidsszorg.
Nadelen
n van deelnam
me zijn:
- W
Wanneer u in de wachtlijstgroep tere
echtkomt, kun
nt u pas na 8 maanden dde cursus volgen.
- A
Als u deelne
eemt aan de cursus zult u gedurende 2 maanden 6 maal een ccursusbijeen
nkomst
vvolgen van tw
wee uur, en 5 maal onge
eveer 30 min
nuten aan huiswerk opdraachten moet
b
besteden. Het is belangrrijk dat u hierrvoor voldoen
nde tijd vrijmaakt.
- Deelname aan het onderrzoek brengtt met zich me
ee dat u vijf maal
m
een vraagenlijst invult.
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Is mijn d
deelname vrrijwillig?
Als u nie
et mee wilt do
oen, dan hoe
eft u daarvoo
or geen reden te geven. Ook
O als u opp dit moment besluit
og bedenken
om wél m
mee te doen, kunt u zich later altijd no
n. U kunt op elk moment zonder rede
en
stoppen met het ond
derzoek. Dit zal
z geen enkkele verandering teweeg brengen in dde zorg die u krijgt.
Ook de o
onderzoekerr kan uw deelname aan h
het onderzoe
ek beëindigen
n, als dit vooor uw welzijn nodig
blijkt te zzijn.
beurt er mett mijn gegev
vens?
Wat geb
We gaan
n zeer zorgvu
uldig met uw
w gegevens o
om. Alle gege
evens die in dit onderzoeek worden
verzame
eld, zullen ve
ertrouwelijk worden
w
behan
ndeld. Dit be
etekent dat uw
w gegevens worden verv
vangen
door een
n versleutelde code. De coördinerend
c
de onderzoek
ker heeft toegang tot de vversleuteling
g,
evenals toezichthoud
dende instan
nties als de In
nspectie voo
or de Gezond
dheidszorg e n de Medisc
che
Ethische
e Toetsingsco
ommissie. Alle ingevulde
e vragenlijste
en zullen los van uw perssoonlijke gegevens
worden b
bewaard. Alle gegevens worden bew
waard volgens de regels die
d de Univerrsiteit Twente
hiervoor heeft opgessteld. Zolang het onderzo
oek loopt kun
nt u altijd contact opnemeen met de
onderzoe
ekers wanne
eer u inzage in uw gegevvens wilt hebben. Zodra de
d resultatenn van het ond
derzoek
bekend zzijn zullen wiij deze versp
preiden onde
er de deelnem
mers aan de studie.
ekenen toestemmingsve
erklaring
Onderte
Als u bessluit deel te nemen,
n
vrag
gen we u daa
arvoor schrifttelijke toestemming te geeven via het
bijgevoe
egde formulie
er. Hiermee bevestigt
b
u u w voorneme
en mee te doen. Ook bevvestigt u daarrmee dat
we u voldoende geïn
nformeerd he
ebben over h
het onderzoek. Een kopie
e van het toesstemmingsfo
ormulier
wordt aa
an uw mediscch dossier to
oegevoegd, zzodat uw beh
handelend re
eumatoloog oop de hoogte
e is van
uw deeln
name aan de
e studie. Ook
k na het verle
enen van toe
estemming to
ot deelname heeft u de vrijheid
om op ie
eder momentt te stoppen.
Ten slottte
Toetsingscommissie
Dit onde
erzoek wordt uitgevoerd na
n een positi ef oordeel va
an de Medisc
ch Ethische T
Twente tte Enschede
e. De voor ditt onderzoek internationaa
al vastgestelde richtlijnenn worden nau
uwkeurig
in acht g
genomen.
Verdere
e informatie en aanmeld
den
Als u me
ee wilt doen aan
a het onde
erzoek, kunt u het bijgesloten toestem
mmingsformuulier tekenen
n en
samen m
met uw naam
m- en adresge
egevens opssturen naar de
d coördinere
ende onderzzoeker. U kun
nt
hiervoor de bijgevoegde antwoorrdenveloppe gebruiken.
Wilt u grraag een ona
afhankelijk ad
dvies over de
eelname aan
n het onderzo
oek? Dan kuunt u terecht bij een
onafhankelijk arts va
an het Medisc
ch Spectrum
m Twente: dr. W.M. Smit, bereikbaar vvia de poliklin
niek
Hematollogie 053-487 2440.
Vragen
Mocht u na het lezen
n van deze brief meer info
formatie wille
en, dan kunt u altijd contaact opnemen
n met de
coördina
ator en uitvoe
erder van dit onderzoek. Ook tijdens of na het ond
derzoek kuntt u vragen sttellen of
informatie inwinnen bij
b de uitvoerrder van dit o
onderzoek. Dit
D kan bij Mw
w. Roos Arennds. Zij is bereikbaar
via emaiil: r.y.arends@
@utwente.nll; of telefoon tijdens kanto
ooruren: 053
3 489 6204; oof via het sec
cretariaat
van de a
afdeling Psycchologie, Gez
zondheid & T
Technologie van de Univ
versiteit Twennte: 053-489
9 2398.
oeksteam:
Onderzo
Mw. Roo
os Arends
Dr. Chrisstina Bode

Dr. Erik Taal
T
Prof. dr. Mart van de Laar
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