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Informatiebrief voor deelnemende patiënten 

Onderzoek Eten met lange tanden -  onderzoek naar relatie tussen mondgezondheid en problemen met voeding 

Inleiding 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek ‘Eten met lange tanden; 

onderzoek naar relatie tussen mondgezondheid en problemen met voeding’. 

Voordat u besluit om mee te doen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 

informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie.  

Wat houdt het onderzoek in? 

Een goede mondgezondheid is belangrijk om goed te kunnen eten. Ook is gezonde voeding belangrijk om de 

mond gezond te houden. Voeding en mondgezondheid hebben dus veel met elkaar te maken. Op dit 

moment is onvoldoende bekend welke problemen met voeding en mondgezondheid voorkomen bij 

Nederlandse ouderen en hoe vaak ze voorkomen. Om daarachter te komen, vragen wij patiënten/cliënten 

die bij de mondhygiënist of diëtist komen om een vragenlijst in te vullen.  
 

De vragenlijst wordt afgenomen door de diëtist of mondhygiënist. Wij vragen om zo goed mogelijk antwoord 

te geven op de vragen over uw mondgezondheid en eetpatroon. Behalve vragen over mondgezondheid en 

eten, zullen wij vragen naar geslacht, leeftijd, aanwezigheid van chronische ziekten, gebruik van medicatie, 

of u alleen woont, gebruik maakt van mantelzorg/thuiszorg of in de afgelopen 6 maanden opgenomen bent 

geweest in het ziekenhuis. Deze vragen worden gesteld om erachter te komen of deze factoren een relatie 

hebben met risico op voedingsproblemen of slechte mondgezondheid.  
 

Uw naam en geboortedatum worden niet genoteerd in de vragenlijst. Met de resultaten kunnen wij een 

overzicht maken van veel voorkomende problemen en weten mondhygiënisten en diëtisten welke vragen zij 

kunnen stellen om problemen snel te signaleren en aan te pakken 

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek voor u in? 

Als u besluit om mee te doen aan het onderzoek, dan zal uw diëtist of mondhygiënist bij een bezoek deze 

vragenlijst afnemen. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 15 minuten en er zijn geen extra kosten aan 

verbonden aan deze tijd in de behandeling. 

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Een voordeel kan zijn dat, indien blijkt dat u risico loopt op 

voedingsproblemen of slechte mondgezondheid, er snel(ler) gepaste actie kan worden ondernomen. 

Wat is er geregeld bij deelname? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u 

verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u 

patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen.  

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, zowel tijdens als na het beantwoorden van 

de vragen. U ontvangt geen vergoeding voor deelname  

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Uw gegevens worden ingevoerd in een online en veilig 

dataverzamelingsprogramma (Qualtrics). Uw gegevens worden anoniem verwerkt en resultaten van het 

onderzoek zullen niet herleidbaar zijn tot uw gegevens.  
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Wij zullen uw gegevens bewaren volgens de wettelijke regels (10 jaar) en in beveiligde databases van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Toestemming Ethische Commissie Onderzoek 

Voor dit onderzoek hebben wij goedkeuring gevraagd aan de Ethische Commissie Onderzoek van de 

Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Het geven van toestemming 

Wij willen u vragen of u mee wilt werken aan dit onderzoek. U kunt dit aangeven bij uw mondhygiënist of 

diëtist op het moment dat u voor een afspraak komt.  

Bij aanvang van de vragenlijst, zal de diëtist of mondhygiënist u vragen om (digitaal) toestemming te geven 

voor deelname aan het onderzoek. Als u toestemt, dan betekent dit dat u toestemming geeft voor het 

verzamelen, bewaren en inzien van de verzamelde gegevens.  

 

Vragen 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het onderzoeksteam.  Wij zullen uw vragen beantwoorden. U 

kunt hiervoor mailen naar de onderzoekers:  

Vanessa Hollaar (vanessa.hollaar@han.nl) of Elke Naumann (e.naumann@han.nl) 

 

 

 

 

 

Indien u het op prijs stelt, zullen wij de resultaten van het onderzoek met u delen. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het onderzoek.  

 

 

 

Het onderzoeksteam: 

dr. Vanessa Hollaar en dr. Elke Naumann  

Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl  

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

 


