
 
 
 

 

  

Informatiebrief  
Gericht tot familieleden, vrienden en naasten 
  

Onderzoek naar de ervaringen met een nieuwe communicatietechnologie 

speciaal ontwikkeld voor thuiswonende senioren met dementie 
  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Uw familielid/vriend/kennis/naaste doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek van de Technische 

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

wetenschappen waarbij een nieuwe communicatietechnologie gebruikt zal gaan worden. Graag nodigen 

wij ook u uit om mee te doen aan dit onderzoek, en gebruik te maken van een app om contact te houden 

met uw familielid/vriend/kennis/naaste. 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. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het 

onderzoek inhoudt. Lees deze informatiebrief rustig door. U kunt er ook over praten met uw 

familieleden, en samen de beslissing nemen.  
  
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 nieuwe communicatietechnologie ontwikkeld, speciaal voor thuiswonende ouderen met dementie. 

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

vrienden en naasten. Concreet betekent dit dat u, als familie, vriend, of naaste een bericht kan sturen 

met behulp van een door ons ontwikkelde app die u kunt gebruiken op uw mobiele telefoon. Dit bericht 

zal automatisch geprint worden (in de vorm van een ansichtkaart) door het communicatie-apparaat dat 

wij bij uw dierbare (met dementie) in huis hebben geplaatst. Hij of zij kan hier vervolgens op een 

makkelijke manier op reageren, eventueel met partner. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze 

nieuwe manier van communiceren en de mobiele app.  
  
De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de app en het apparaat te verbeteren. 
  
2.  Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
  
U mag zes weken lang de door ons ontwikkelde mobiele app gebruiken om contact te houden met uw 

dierbare (met dementie). Wij willen u vragen om minimaal 2 berichten te sturen naar uw dierbare. Uw 

dierbare heeft zes weken lang een communicatie-apparaat in huis, en zal uw ansichtkaarten hierop 

ontvangen. Dit apparaat houdt bij hoe vaak er berichten worden ontvangen, verstuurd en beantwoorden. 

Het apparaat houdt alleen deze aantallen bij. Onderzoekers hebben dus geen toegang tot de inhoud van 

berichten.  

 
Tijdens het gebruik van de mobiele applicatie zal u in week 2, 4 en 6 een korte (digitale) vragenlijst 

ontvangen (via de mobiele app) waarin u gevraagd wordt naar hoe het bevalt en wat uw ervaringen zijn 

met de nieuwe vorm van communicatie.  
  
Aan het begin en het einde van de zes weken zal u uitgenodigd worden voor een interview. Afhankelijk 

van de veiligheidsmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus, zullen we bepalen of en 



 
 
 

 

  

hoe het interview kan worden georganiseerd. In het groepsgesprek gaan we in gesprek, met u en uw 

familieleden/naasten, 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 beslist 

zelf of u meedoet 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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