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Geachte mevrouw,

Graag willen wij uw medewerking vragen voor het kwaliteit van leven onderzoek behorende
bij de PORTEC-3 studie, de vergelijking van bestraling met en zonder chemotherapie bij
patiënten met baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) .
U wordt behandeld voor baarmoederkanker en deze behandeling zal een belasting voor u
betekenen, zowel lichamelijk als emotioneel. Om hier meer inzicht in te krijgen is een
vragenlijst samengesteld om informatie te verkrijgen vanuit het gezichtspunt van de patiënte
zelf. Het is de bedoeling om deze informatie te verzamelen gedurende de eerste 5 jaar na de
behandeling. U krijgt de vragenlijsten voor en na de behandeling, en dan na 6 maanden en
vervolgens jaarlijks. Uw medewerking aan dit onderzoek zal de behandeling van toekomstige
patiënten met baarmoederkanker kunnen beïnvloeden.
Bijgaand vindt u de eerste kwaliteit van leven vragenlijst. Wij zouden u vriendelijk willen
verzoeken de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst kosteloos retourneren met de
bijgevoegde antwoordenveloppe.
Ook in de periode na de behandeling vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Het is dan het
eenvoudigst als de vragenlijsten rechtstreeks vanuit het coördinerende centrum naar uw
huisadres worden gestuurd. U kunt de lijst dan op uw gemak thuis invullen. Indien u hierin
toestemt vragen wij u bijgaand adresformulier in te vullen en dit met de ingevulde vragenlijst
mee te zenden. De adresgegevens worden alleen bij het toezenden van de vragenlijsten
gebruikt en zijn niet toegankelijk voor anderen. De ingevulde vragenlijsten worden bij
ontvangst anoniem gemaakt, zodat ze bij de bewerking niet herleidbaar zijn. Alle informatie
die u verstrekt zal anoniem, strikt vertrouwelijk en alleen voor wetenschappelijke doeleinden
worden gebruikt.
Hartelijk dank voor uw medewerking bij dit onderzoek.
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Adresformulier
Ik vul hieronder mijn adresgegevens in zodat de kwaliteit van leven vragenlijsten rechtstreeks
naar mijn huisadres kunnen worden toegezonden.

Naam: …………………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………..
Postcode: ………….. Plaats: …………………………………………………..

Bovenstaande adresgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het toezenden van de
kwaliteit van leven vragenlijsten behorende bij het onderzoek.

Datum : …………………………………………………………………………

Handtekening :…………………………………………………………………

