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Informatiebrief patiënten wetenschappelijk onderzoek naar  

‘wat is last van nekpijn?’ 

 

Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat u last heeft van nekpijn.  

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. In dit 

onderzoek willen we via een gestructureerd gesprek, in een groep van 8-12 mensen met 

nekpijn, te weten komen wat ‘last van nekpijn’ voor de patiënt en zijn/ haar omgeving 

betekent. Het onderzoek duurt één dagdeel (ca. 4 uur) en zal plaatsvinden in de Medische 

Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. U kunt zelf aangeven op welke dag u mee wilt 

doen:   

dinsdag 28 mei van 9u tot 13u, ruimte B-034  

maandag 3 juni 2013 van 13u tot 17u, ruimte B-038 

zaterdag 8 juni 2013 van 10u tot 14u, ruimte wordt nog bekend gemaakt  

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te 

weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw 

partner, vrienden of familie.  

Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker: 

Carlijn van der Zee, 020-4449813 (telefoon) of ch.vanderzee@vumc.nl. Wilt u meedoen aan 

dit onderzoek? Dan kunt u zich met het antwoordformulier aanmelden of een e-mail sturen 

naar ch.vanderzee@vumc.nl. Voor de deelname krijgt u een vergoeding in de vorm van 

cadeaubonnen. 

Met vriendelijke groeten,  

 

Carlijn van der Zee, Onderzoeker VUmc,  

Afd. Epidemiologie & Biostatistiek  
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1. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van het onderzoek is om te weten te komen wat ‘last van nekpijn’ voor de patiënt en 

zijn/ haar omgeving betekent. Als we goed inzicht krijgen in het begrip ‘last van nekpijn’, 

kunnen we dit ook beter meten met bijvoorbeeld een vragenlijst.  

 

2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Er wordt een focusgroep georganiseerd. Dat is een bijeenkomst met 8-12 mensen, die 

allemaal nekpijn hebben. Tijdens de focusgroep willen we via een gestructureerd gesprek 

inventariseren wat ‘last van nekpijn’ betekent voor patiënten en hun omgeving.  

 

3. Wat wordt er van u verwacht? 

Wanneer u zich opgeeft voor dit onderzoek, wordt u verwacht van op de door u bepaalde 

datum aanwezig te zijn bij de focusgroep op de medische faculteit van de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Tijdens de focusgroep wordt er van u verwacht dat u actief deelneemt aan het 

gesprek.   

 

4. Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?  

Deze focusgroep duurt één dagdeel (ca. 4 uur).  

 

5. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

De onderzoeker heeft uw persoonlijke gegevens niet. Tijdens de focusgroep zal hier ook niet 

naar gevraagd worden. De persoonlijke gegevens op het antwoordformulier worden alleen 

gebruikt om u de laatste informatie over de focusgroepen toe te sturen. Tijdens de focusgroep 

worden aantekeningen gemaakt over wat u als groep ervaart als ‘last van nekpijn’. Deze 

resultaten worden bewaard. Wij zijn verplicht deze onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. 

Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek.  

 

6. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Voor deelname aan het onderzoek krijgt u een vergoeding van €40 in de vorm van 

cadeaubonnen en reiskostenvergoeding. Tijdens de focusgroep zal gezorgd worden voor 

koffie, thee en broodjes. 

 



Informatiebrief patiënten ‘wat is last van nekpijn?’– versie 3, mei 2013 
 

Informatiebrief patiënten ‘ wat is last van nekpijn?’ 
VUmc – versie 3, mei 2013  pagina 3 van 4 
 

7. Wilt u verder nog iets weten? 

Wilt u graag meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker, haar 

gegevens staan op de 1e pagina van de brief vermeld.  

Voor klachten kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar van het VUmc. Zie www.vumc.nl. 

 

8. Wilt u meedoen aan het onderzoek? 

Wilt u meedoen aan de focusgroep en graag uw mening over ‘last van nekpijn’ geven? Dan 

wordt u vriendelijk verzocht om onderstaand antwoordformulier zo spoedig mogelijk, maar in 

ieder geval voor 27 mei, terug te sturen (postzegel niet nodig) of een e-mail met te sturen aan 

ch.vanderzee@vumc.nl. 

 

9. Bijlagen 

- Bereikbaarheid locatie focusgroep 
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ANTWOORDFORMULIER DEELNAME FOCUSGROEP ‘LAST VAN NEKPIJN’ 

 

Hierbij wil ik me graag opgeven voor de focusgroep ‘last van nekpijn’. Ik kan op het 

volgende tijdstip (meerdere antwoorden mogelijk):  

o dinsdag 28 mei van 9u tot 13u  

o maandag 3 juni 2013 van 13u tot 17u 

o zaterdag 8 juni 2013 van 10u tot 14u  

 

En op de volgende dag kan ik absoluut niet (meerdere antwoorden mogelijk):  

o dinsdag 28 mei van 9u tot 13u  

o maandag 3 juni 2013 van 13u tot 17u 

o zaterdag 8 juni 2013 van 10u tot 14u  

 

Naam: …………………………………………  

Adres: ………………………………………… 

Postcode/plaats: ………………………………. 

Telefoonnummer: …........................................ 

e-mail adres: ………………………………….. 

 

 

Graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 27 mei, terug sturen naar 

(postzegel niet nodig):  

 

VUMC   

Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek 

EMGO Instituut 

t.a.v. Carlijn van der Zee, BS7, Kamer D-518 

Antwoordnummer 7700 

1000 NS AMSTERDAM 

 

Aanmelden per e-mail is ook mogelijk: ch.vanderzee@vumc.nl 

Vermeld daarbij graag bovenstaande gegevens. 

 



Home > Over de VU > Contact/Routebeschrijving > Routebeschrijvingen > Routebeschrijving - Auto

Routebeschrijving - Auto

De VU is vanuit alle richtingen via de ringweg A-10 om Amsterdam bereikbaar. U 
volgt die rondweg tot de afslag S108-Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion. Aan 
het eind van de afrit linksaf de Amstelveenseweg oprijden. Na 200 meter bij het VU 
medisch centrum slaat u linksaf De Boelelaan op. Bij de volgende kruising ziet u de 
VU-campus rechts voor u, met verderop aan de De Boelelaan het Hoofdgebouw.

Informatie over parkeerplaatsen (voor gehandicapten) vindt u op 
www.parkerenbijvu.nl. 
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Home > Over de VU > Contact/Routebeschrijving > Routebeschrijvingen > Routebeschrijving - OV

Routebeschrijving - Openbaar vervoer

Vanaf Station Amsterdam Zuid 

• Sneltram 51 (1 minuut), uitstappen: halte De Boelelaan/VU
• Tram 5 (3 minuten), uitstappen: halte De Boelelaan/VU
• Te voet is de VU vanaf Station Amsterdam Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
• Bus 166 - Uitstappen: halte De Boelelaan.
• Bus 176 - Uitstappen: halte De Boelelaan.
• Bus 242 (alleen in de spits) - Uitstappen: halte De Boelelaan.

Vanaf Centraal Station Amsterdam

• Sneltram 51 (15 min) - halte in Metrostation. Uitstappen: halte De Boelelaan/VU.
• Tram 5 (25 min) - halte is op Stationsplein. Uitstappen: halte De Boelelaan/VU.
• Tram 16/24 (35 min) - uitstappen: halte VU medisch centrum.
• Snelbus 142 (25 min) - Uitstappen: halte VU medisch centrum (De Boelelaan).
• Bus 170 (30 min) - Uitstappen: halte VU medisch centrum (De Boelelaan).
• Bus 172 (30 min) - Uitstappen: halte VU medisch centrum (De Boelelaan).  

Vanaf Station Sloterdijk

• Metro 50 (15 min) - uitstappen: halte Station Amsterdam Zuid. Zie verder 'Vanaf 
Station Amsterdam Zuid'.

• Bus 15 (35 min) - uitstappen: halte Station Amsterdam Zuid. Zie verder 'Vanaf 
Station Amsterdam Zuid'.    

Vanaf Amstelstation

• Sneltram 51, (10 min) - halte is in station. Uitstappen: halte De Boelelaan/VU.
• Bus 62 (30 min) - Uitstappen: halte VU medisch centrum. 

Vanaf Station Duivendrecht 

• Metro 50 (9 minuten) - Uitstappen: halte Station Amsterdam Zuid. Zie verder 
'Vanaf Station Amsterdam Zuid'

• Metro 54 (9 minuten) - tot halte Spaklerweg; overstappen op sneltram 51 (9 
minuten). Uitstappen: halte De Boelelaan/VU

• Neem (stop)trein naar Station Amsterdam Zuid (7 minuten). Zie verder 'Vanaf 
Station Amsterdam Zuid'. 

Vanaf Schiphol

pagina 1 van 2Routebeschrijving - OV - Routebeschrijvingen - Vrije Universiteit Amsterdam

21-3-2013http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/routebes...



• Reizigers vanaf Schiphol wordt geadviseerd de trein te nemen naar Station 
Amsterdam Zuid. Zie verder 'vanaf Station Amsterdam Zuid'.  

Vanuit Zaandam

• Reizigers vanuit Zaandam wordt geadviseerd voor een snelle verbinding de 
trein te nemen naar Amsterdam, Station Sloterdijk. Zie verder 'vanaf Station 
Sloterdijk'. 

Streekbussen
Uitstappen: halte De Boelelaan. 

• Bus 142 uit Wilnis.
• Bus 170 uit Uithoorn.
• Bus 172 uit Aalsmeer/Kudelstaart.
• Bus 176 uit Haarlem.  

Op belangrijke overstappunten zoals stations, sommige metro- en bushaltes en 
enkele P+R terreinen, is het ook mogelijk de OV-fiets te huren. In Amsterdam is dat 
o.a. op station Amsterdam RAI, Amsterdam Centraal, Amsterdam Lelylaan, 
Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Zuid. Meer informatie over OV-fiets is te vinden 
op de website www.ov-fiets.nl. Via de digitale reisplanner van NS is het mogelijk een 
routebeschrijving en plattegrondje te downloaden. Daarin wordt uitgelegd hoe je 
vanaf stations in Amsterdam naar de locatie kunt fietsen. 
GVB (bus, tram en metro in Amsterdam)
Openbaar Vervoer Planner (www.9292ov.nl)
Treinplanner (www.ns.nl)

Plattegrond
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