
 
 
 

 

  

Informatiebrief 

Gericht aan senioren met dementie en partners 

  

Onderzoek naar de ervaringen met een nieuw communicatie-apparaat 

speciaal ontwikkeld voor thuiswonende senioren met dementie 
  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Graag nodigen wij u en uw partner uit om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de 

Technische Universiteit Eindhoven, afdeling Industrieel Ontwerpen en de Universiteit van Tilburg, 

afdeling Sociale Wetenschappen. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke 

toestemming nodig. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het onderzoek, zodat u kunt beslissen 

of u mee wilt doen. 
  
1. Wat is het doel van het onderzoek? 

  
Sociaal contact is voor ons allemaal van levensbelang, zeker voor ouderen. Het coronavirus beperkte 

de manier waarop we sociaal contact konden hebben en dwong iedereen om voornamelijk met digitale 

communicatietechnologieën (zoals computers en smartphones) te werken. Dit kan een uitdaging zijn 

voor oudere volwassenen en nog meer voor mensen met dementie. 
  
Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg hebben daarom 

een nieuw communicatie-apparaat ontwikkeld, speciaal voor thuiswonende ouderen met dementie. Het 

apparaat biedt een laagdrempelige en persoonlijke manier om contact te onderhouden met familie, 

vrienden en naasten. We willen dit apparaat aan een aantal mensen met dementie en hun partners in 

bruikleen geven. Onze vraag is of u bereid bent om hieraan mee te doen. Wij zijn benieuwd naar uw 

ervaringen met dit nieuwe apparaat.  
  
De resultaten van het onderzoek gebruiken we om het apparaat nog beter aan te passen aan de 

voorkeuren en omstandigheden van mensen met dementie.  
  
2.  Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
  
Deelnemers die meedoen met het onderzoek mogen zes weken lang thuis het communicatie-apparaat 

gebruiken.  

  
Op de volgende manieren proberen de onderzoekers te leren hoe het apparaat bevalt: 
  

1.    De onderzoeker brengt het apparaat naar uw huis en zal met u meekijken wanneer u het apparaat 

aanzet en samen met uw partner voor de eerste keer gebruikt. Voorafgaand aan dit bezoek, 

houden wij de door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus 

nauwlettend in de gaten en zullen we deze te allen tijde opvolgen, inclusief het houden van 

anderhalve meter afstand. 
  

2.     De onderzoeker die u het apparaat heeft gebracht zal u wekelijks bellen om te vragen hoe het 

bevalt (iedere week gedurende 6 weken). Wij bellen u op een tijdstip dat u schikt. Wij bellen 

uw partner, zodat hij/zij het telefoongesprek kan ondersteunen.   
  

3.     Het apparaat houdt bij hoe vaak u berichten ontvangt, verstuurt en beantwoordt. En hoe vaak 

u op de knoppen op het apparaat drukt. Het apparaat houdt alleen deze aantallen bij. 

Onderzoekers hebben dus geen toegang tot de inhoud van berichten. 
  



 
 
 

 

  

4.     Wanneer de onderzoeker het apparaat op komt halen dan zal hij/zij een korte vragenlijst over 

het apparaat afnemen. Ook zal de onderzoeker u een aantal vragen stellen over uw ervaringen 

met het apparaat. Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen in verband met de uitbraak van 

het coronavirus, zullen we bepalen of en hoe het gesprek kan worden georganiseerd. In deze 

dialoog, gaan we kort met u en uw partner in gesprek en wordt er gevraagd naar uw perceptie, 

ideeën en meningen over het nieuwe apparaat.  
  
Alle resultaten worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt in wetenschappelijk presentaties en 

publicaties voor ouderen en hun mantelzorgers, zorgpersoneel, ingenieurs en wetenschappers. Na 

afloop van het onderzoek wordt al het onderzoeksmateriaal 10 jaar in het archief van de Technische 

Universiteit Eindhoven bewaard en daarna vernietigd.  
  
De door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus bepalen 

te allen tijde hoe we het onderzoek op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren. Het 

onderzoek zal uitgesteld of aangepast worden indien nodig. 
  
  
3. Doet u mee aan dit onderzoek? 
  
Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om te vragen of u mee wilt doen. U en uw 

partner beslissen zelf of jullie meedoen met het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u wel meedoet, 

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

u stopt. U hoeft dan niet aan te geven waarom. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 
  
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u 

weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.  
  
4. Wilt u verder nog iets weten? 

  
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen dan kunt u altijd terecht bij Myrte Thoolen, MSc.  
Zij is te bereiken via: 

  
00316-30398766 
m.e.thoolen@tue.nl  
  
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethics Review Board van Tilburg University. Voor eventuele 

opmerkingen of klachten over dit onderzoek kunt u ook contact met hen opnemen via 

ERB@tilburguniversity.edu. 
  
Bedankt dat u de tijd heeft genomen deze informatie door te nemen.  
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