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The effectiveness of a blended care program for the discontinuation of 

benzodiazepines use for sleeping problems in primary care:  

a clustered randomized trial. 

 

De effectiviteit van een gemengd zorgprogramma voor de afbouw van 

benzodiazepinegebruik voor slaapstoornissen in de eerstelijnszorg:  

een cluster-gerandomiseerd onderzoek. 

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een studie naar slaapkwaliteit en medicatie. 

Voordat je beslist of je deelneemt aan de studie willen we je wat meer informatie geven zodat 

je een weloverwogen beslissing kan nemen. Dit wordt "geïnformeerde toestemming" 

genoemd.  

We vragen je de volgende pagina’s aandachtig te lezen.  

 

INFORMATIEBRIEF 

Als je aan deze klinische studie deelneemt, dien je het volgende te weten: 

o Deze klinische studie wordt opgestart na evaluatie door een ethisch comité. De 

goedkeuring van de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven werd verkregen 

op 18 maart 2019. 

o Jouw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. 

Voor deelname is je ondertekende toestemming nodig. Ook nadat je hebt getekend, 

kan je je huisarts laten weten dat je je deelname wilt stopzetten. De beslissing om al 

dan niet (verder) deel te nemen zal geen enkele negatieve invloed hebben op de 

kwaliteit van de zorg of op de relatie met je huisarts. 

o De gegevens die in het kader van je deelname worden verzameld, zijn vertrouwelijk. 

Bij de publicatie van de resultaten is anonimiteit verzekerd. 

o Zoals voorzien in de Belgische wet, is er een verzekering afgesloten voor het geval 

dat je schade zou oplopen in het kader van je deelname aan deze klinische studie. 

o Indien je extra informatie wenst, kan je altijd contact opnemen met je huisarts. 

Opdrachtgever en onderzoeksinstelling 

Deze studie vindt plaats in opdracht van het UZ Leuven (Herestraat 49, 3000 Leuven) en KU 

Leuven (Oude Markt 13, 3000 Leuven). In het kader van deze studie kwam een samenwerking 

tot stand met volgende partneruniversiteiten: UGent, UAntwerpen, VUB, ULB en ULiège. 

Contactgegevens onderzoeksteam 

Voor vragen omtrent het verloop van de studie raden we je aan eerst contact op te nemen met 

je huisarts. Indien je vragen hebt omtrent de coördinatie van de studie, kan je onderstaande 

onderzoekers contacteren. Zij kunnen je echter geen praktische informatie verschaffen en 

treden niet op als tussenpersoon in je contact met de huisarts. 

Hoofdonderzoeker Prof. dr. Cathy Matheï 

Catharina.mathei@kuleuven.be 

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) 

Kapucijnenvoer 33, gebouw J, bus 7001 

3000 Leuven 

 

 

mailto:Catharina.mathei@kuleuven.be


Formulier voor geïnformeerde 
toestemming_v1.1_20190308  2 

Onderzoekscoördinators NL: Prof. dr. Marc Van Nuland 

Marc.vannuland@kuleuven.be 

ACHG 

FR: Prof. dr. Marc Vanmeerbeek 

Marc.vanmeerbeek@uliege.be 

UR Soins primaires et Santé, Liège Université 

CHU du Sart Tilman – Quartier Hôpital – B23 

Avenue Hippocrate 13 

4000 Liège 

Projectmanager Kristien Coteur 

Kristien.coteur@kuleuven.be 

ACHG 

Achtergrond 

In België wordt er veel slaapmedicatie voorgeschreven. Hiervoor dient men een arts, meestal 

de huisarts, te raadplegen. We weten dat huisartsen het vaak moeilijk vinden om 

slaapgewoontes te bespreken met patiënten. Om huisartsen en patiënten, te kunnen 

ondersteunen in het verbeteren van de slaapkwaliteit hebben we een hulpmiddel ontwikkeld. 

Het gaat om een website die patiënten informeert en de huisarts helpt om het thema te 

behandelen tijdens de consultaties.  

Een vergelijkbaar opzet werd reeds op kleine schaal onderzocht en gaf positieve resultaten. 

Met dit onderzoek willen we nagaan of die resultaten ook effectief aan het gebruik van de 

website zijn toe te schrijven, en of dit hulpmiddel erna op een doelmatige manier kan ingezet 

worden. 

Doel van de studie 

• Twee huisarts-gestuurde werkwijzen vergelijken, in een levensechte omgeving 

• Veranderingen in slaap- en levenskwaliteit en medicatiegebruik in kaart brengen 

• Veranderingen in het voorschrijfgedrag van de arts in kaart brengen 

Aanpak 

• Huisartsen worden ingedeeld in twee groepen: controle- en interventiegroep. Als je 

huisarts tot de controlegroep behoort, krijg je de standaardzorg door je huisarts. Als je 

huisarts tot de interventiegroep behoort, krijg je de standaardzorg door je huisarts én 

toegang tot een online zelfstudiemodule. 

• Via een gerandomiseerde studie, wat betekent dat jij en je huisarts op voorhand niet 

weten tot welke groep jullie zullen behoren. Wanneer er tien patiënten deelnemen bij 

je huisarts zal er een groep toegekend worden en word je hier ook over ingelicht. Op 

elk moment krijg je de beste zorg door je huisarts aangeboden, net zoals dat zou zijn 

wanneer je niet deelneemt aan de studie. 

• Via grootschalig onderzoek, met ongeveer 1200 deelnemers verspreid over België. 

Jouw rol als deelnemer  

Bij deelname aan de studie bespreekt je huisarts altijd je slaapgewoontes en het gebruik van 

slaapmedicatie. De keuze om je gewoontes te veranderen ligt steeds bij jou, in overleg met je 

huisarts. 

mailto:Marc.vannuland@kuleuven.be
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We zullen je uitnodigen om op vijf momenten 

online een vragenlijst in te vullen, en op drie 

momenten een urinestaal in te leveren bij je 

huisarts. Dit gebeurt verspreid over één jaar. 

Bijkomend wordt er van je gevraagd om in de 

loop van dat jaar minimaal één keer op 

consultatie bij je huisarts te gaan om je 

slaapgewoontes te bespreken. Dit alles wordt 

schematisch voorgesteld in Figuur 1. 

Indien je huisarts deel uitmaakt van de 

interventiegroep, wordt zijn/haar zorg 

aangevuld met vrijblijvende toegang tot een 

zelfstudiemodule op een website. Dit wordt ook 

wel gemengde zorg genoemd, omdat de zorg 

door de huisarts wordt aangevuld met online 

hulpmiddelen. 

Het kan ook zijn dat je huisarts deel uitmaakt 

van de controlegroep, wat betekent dat hij/zij je 

zal ondersteunen zoals dat gewoonlijk gebeurt. 

De online vragenlijst die door iedereen wordt 

ingevuld, verzamelt enkele gegevens over je 

slaap- en levenskwaliteit, en bevraagt jouw 

gebruik van medicatie en alcohol. Urinestalen 

worden maximaal vijf dagen bewaard in de 

huisartspraktijk. In deze tijd haalt het 

laboratorium ze op. Het laboratorium analyseert 

vervolgens deze stalen voor de aanwezigheid 

van slaap- en kalmeermiddelen, en rapporteert 

de bevindingen enkel aan het centrale onderzoeksteam. Je huisarts krijgt op geen enkel 

moment toegang tot de resultaten van deze analyse. Na analyse worden de stalen vernietigd. 

Indien je je toestemming tot deelname aan de studie intrekt, kan je je niet-gebruikte staal/stalen 

laten vernietigen of terug opvragen. 

Daarnaast nodigen de onderzoekers tijdens deze studie ook enkele patiënten en huisartsen 

uit om in een individueel gesprek over hun ervaring te praten. Deelname aan deze gesprekken 

is geheel vrijblijvend.  

Voordelen 

Je hebt 1 kans op 2 dat je huisarts tot de interventiegroep behoort en jij dus vrijblijvend toegang 

krijgt tot een nieuwe online zelfstudiemodule. Eerder onderzoek toont aan dat interventies via 

internet effectief kunnen zijn in het verbeteren van de slaap. Na het beëindigen van de studie 

zullen de patiënten en huisartsen van de controlegroep ook vrijblijvend toegang krijgen tot de 

online module. 

Daarnaast zal je huisarts je informeren over hoe je je slaap- en levenskwaliteit kan verbeteren, 

met als bijkomend voordeel dat eventueel je medicatiegebruik vermindert. 

Risico’s en ongemakken 

Figuur 1. Schematische voorstelling van 
onderzoeksactiviteiten voor patiënten 
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De zorg zoals je die gewoonlijk door je huisarts zou krijgen, is gegarandeerd. Hierdoor loop je 

weinig tot geen risico wanneer je deelneemt.  

Als je echter tijdens de studie zou beslissen om je slaapmedicatie te verminderen, is het 

mogelijk dat er ontwenningssymptomen optreden. Hierdoor zou je tijdelijk last kunnen hebben 

van prikkelbaarheid, angst, slapeloosheid, spierstijfheid, verwarring, en eventueel andere 

symptomen die samenhangen met afhankelijkheid en gewenning. De ontwenningssymptomen 

zullen geleidelijk verdwijnen binnen drie tot zes weken. 

In deze studie word je gevraagd om in het jaar van deelname op 3 momenten een urinestaal 

in te leveren. Hiervoor zal je je naar je huisarts dienen te verplaatsen. 

Waar zullen je gegevens worden gebruikt? 

Zoals alle medische gegevens worden ook de gegevens die in het kader van deze studie 

verzameld worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Je gegevens zullen worden verwerkt 

overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 

(AVG/GDPR) en de Belgische Wetgeving (Belgische wet 30 Jul 2018) betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. Hierbij worden het medisch geheim, de internationale richtlijnen (ICH-

GCP) en de Belgische wetgeving nageleefd (onder meer de wettelijke vereisten zoals bepaald 

in de Belgische Wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische Wet van 22 augustus 

2002 inzake rechten van de patiënt). 

Indien je je deelname aan de studie wenst stop te zetten, zullen geen verdere nieuwe 

gegevens worden verzameld. De tot dan toe verzamelde gegevens zullen wel voor analyse 

gebruikt worden. 

Als opdrachtgever van het onderzoek, is UZ Leuven de verwerkingsverantwoordelijke van je 

persoonlijke gegevens die verwerkt worden in het kader van het onderzoek. 

Indien je vragen hebt over hoe wij je gegevens gebruiken, dan kan je hiervoor steeds terecht 

bij je arts-onderzoeker. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van het 

onderzoekcentrum staat tot je beschikking. De contactgegevens van deze laatste zijn als volgt: 

DPO - UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail gdpr.research@uzleuven.be. 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen over hoe je gegevens worden 

behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het 

handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk: 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail:  contact(at)apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Door in te stemmen met de deelname aan deze studie, ga je er ook mee akkoord dat je 

gegevens uit deze studie na afloop van de studie kunnen worden gebruikt door de financier, 

het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), of door gelijkaardige 

onderzoeksinstituten voor volksgezondheid in Europa voor verdere analyses, bv. om te 

bepalen welke van de bestudeerde behandelingen de voorkeur verdient. Voor deze 

toekomstige projecten zullen KCE of de gelijkaardige onderzoeksinstituten voor 

mailto:gdpr.research@uzleuven.be
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volksgezondheid in Europa als verwerkingsverantwoordelijke je informeren over het gebruik 

en de doeleinden van deze verwerking conform de relevante wetgeving. 

Hoe garanderen we de vertrouwelijkheid van je gegevens? 

De onderzoekers die de aanvullende analyses uitvoeren zullen in geen geval je identiteit zien, 

en alle onderzoekers zullen gehouden zijn aan hun professionele geheimhoudingsplicht. 

Om dit te verzekeren, worden alle studiegegevens van een code voorzien vooraleer ze aan 

derden worden overgemaakt, m.a.w. de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger(s) mogen 

de gegevens pas na codering krijgen. De code (link tussen de deelnemer en zijn/haar 

gegevens) wordt in een aparte databank bewaard, waartoe geen rechtstreekse toegang is. 

Enkel in noodgevallen kunnen de onderzoekers toegang verkrijgen door toegangssleutels bij 

twee externe medewerkers op te vragen (dubbele controle). Bijgevolg kan enkel het 

onderzoeksteam een verband leggen tussen een code en een deelnemer, indien nodig. 

De verzamelde gegevens zullen geen elementen bevatten waarvan de combinatie tot de 

identificatie van jou als deelnemer zou kunnen leiden (bv. combinatie van initialen, geslacht 

en volledige geboortedatum). 

Rechtstreekse inzage in het medische dossier door derden 

Onder strikte voorwaarden mag rechtstreekse inzage in het medische dossier worden verleend 

aan bevoegd personeel van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordiger(s), aan 

regulerende instanties of aan andere personen die bij wet bevoegd zijn om te controleren of 

het onderzoek correct wordt uitgevoerd. Inzage wordt enkel verleend om de kwaliteit van de 

verzamelde data te controleren, en wordt dus niet op systematische wijze verleend.  

Rechtstreekse inzage in het medische dossier door derden zal uitsluitend worden verleend in 

aanwezigheid en onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeker (of van één van zijn 

medewerkers). Alle personen die inzage mogen hebben in het medische dossier zijn 

gehouden door het beroepsgeheim. 

Rechten van de deelnemer 

Je hebt steeds het recht aan je huisarts en de onderzoekers te vragen welke gegevens over 

je worden verzameld in het kader van de studie en met welke bedoeling. Je hebt ook het recht 

om inzage te krijgen in je persoonlijke informatie en er eventueel de nodige verbeteringen in 

te laten aanbrengen. 

Financiering 

Omdat dit een studie is waarin de dagelijkse zorgpraktijk zo goed mogelijk wordt gevolgd, 

wordt er geen transportvergoeding voor de patiënten voorzien. Wel ontvang je een Sodexo 

Pass ter waarde van 10 euro wanneer je op 26 en 52 weken een urinestaal gaat inleveren bij 

je huisarts. 

Deze studie wordt gefinancierd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

(KCE). In deze financiering is voorzien dat zowel de betrokken academische instellingen als 

de huisartsen worden vergoed voor hun deelname. 

Verzekering 

Als deelnemer aan deze studie ben je gedekt door de verzekeringspolis die Katholieke 

Universiteit Leuven heeft afgesloten bij de verzekeringsmakelaar Van Breda Risks & Benefits 
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NV, met adres Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, onder polisnummer 299.053.700. 

Je kan een kopie van het verzekeringsattest verkrijgen bij het onderzoeksteam. 

Goedkeuring door ethisch comité 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke ethische commissie, namelijk de 

Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven, die als centrale commissie fungeert voor dit 

project. Deze studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en volgens de meest recente versie van de verklaring van Helsinki opgesteld ter 

bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dien je de 

goedkeuring door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven te beschouwen als een 

aansporing tot deelname aan deze studie. 

Vrijwillig karakter van deelname 

Jouw deelname is vrijwillig. Je hebt het recht om je deelname aan de studie om eender welke 

reden en zonder opgave van redenen stop te zetten. Je zal tijdig op de hoogte worden gebracht 

van belangrijke nieuwe informatie die een invloed zou kunnen hebben op je bereidheid om 

verder aan de studie deel te nemen. Ook in het onwaarschijnlijke geval van stopzetting door 

de huisarts, onderzoekers of het ethisch comité, wordt dit altijd tijdig en duidelijk 

gecommuniceerd aan alle deelnemers. 

In alle situaties waarbij de deelname aan de studie wordt stopgezet, maar ook wanneer de 

studie volgens planning is afgerond, is de kwaliteit van jouw gezondheidszorg gegarandeerd. 

Je huisarts zal je altijd opvolgen en de beste zorg bieden. 
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De effectiviteit van een gemengd zorgprogramma voor de afbouw van 

benzodiazepinegebruik voor slaapstoornissen in eerstelijnszorg:  

een cluster gerandomiseerd onderzoek. 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING – exemplaar deelnemer 

Deelnemer 

Ik verklaar dat ik:  

➢ geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en risico’s van de 

studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennisgenomen van het 

informatiedocument. 

➢ voldoende tijd heb gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn 

huisarts of een familielid, te praten. 

➢ alle vragen heb kunnen stellen die bij me opkwamen en ik een duidelijk antwoord heb 

gekregen op mijn vragen. 

➢ begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 

deze studie stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat 

instaat voor mijn gezondheid. 

➢ begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden 

verzameld en dat de arts-onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze 

gegevens verzekeren overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. 

➢ instem met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn 

beschreven in de rubriek over het verzekeren van de vertrouwelijkheid, Waar zullen je 

gegevens worden gebruikt?  

 

Ik heb een exemplaar ontvangen van het informatiedocument en de geïnformeerde toestemming. 

Naam, voornaam           handtekening van de deelnemer 

_________________________________________ 

Datum 

_______________________ 

 

Arts-onderzoeker 

Ik ondergetekende [naam, voornaam] ____________________________________, arts-onderzoeker, 

verklaar de benodigde informatie inzake deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een 

exemplaar van het informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt. 

Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem/haar te doen toestemmen tot 

deelname aan de studie en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden. 

Ik bevestig dat ik werk in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de laatste 

versie van de "Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 

2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. 

Naam, voornaam                handtekening van de arts-onderzoeker 

_________________________________________ 

Datum 

_______________________ 
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De effectiviteit van een gemengd zorgprogramma voor de afbouw van 

benzodiazepinegebruik voor slaapstoornissen in eerstelijnszorg:  

een cluster gerandomiseerd onderzoek. 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING – exemplaar onderzoeker 

Deelnemer 

Ik verklaar dat ik:  

➢ geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de eventuele voordelen en risico’s van de 

studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennisgenomen van het 

informatiedocument. 

➢ voldoende tijd heb gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn 

huisarts of een familielid, te praten. 

➢ alle vragen heb kunnen stellen die bij me opkwamen en ik een duidelijk antwoord heb 

gekregen op mijn vragen. 

➢ begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan 

deze studie stop te zetten zonder dat dit mijn relatie schaadt met het therapeutisch team dat 

instaat voor mijn gezondheid. 

➢ begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden 

verzameld en dat de arts-onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze 

gegevens verzekeren overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. 

➢ instem met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn 

beschreven in de rubriek over het verzekeren van de vertrouwelijkheid, Waar zullen je 

gegevens worden gebruikt?  

 

Ik heb een exemplaar ontvangen van het informatiedocument en de geïnformeerde toestemming. 

Naam, voornaam           handtekening van de deelnemer 

_________________________________________ 

Datum 

_______________________ 

 

Arts-onderzoeker 

Ik ondergetekende [naam, voornaam] ____________________________________, arts-onderzoeker, 

verklaar de benodigde informatie inzake deze studie mondeling te hebben verstrekt evenals een 

exemplaar van het informatiedocument aan de deelnemer te hebben verstrekt. 

Ik bevestig dat geen enkele druk op de deelnemer is uitgeoefend om hem/haar te doen toestemmen tot 

deelname aan de studie en ik ben bereid om op alle eventuele bijkomende vragen te antwoorden. 

Ik bevestig dat ik werk in overeenstemming met de ethische beginselen zoals vermeld in de laatste 

versie van de "Verklaring van Helsinki", de "Goede klinische praktijk" en de Belgische wet van 7 mei 

2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. 

Naam, voornaam                handtekening van de arts-onderzoeker 

_________________________________________ 

Datum 

_______________________ 

 


