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Geachte huisarts,  
Geachte collega HAIO’s,  

Mogen we u uitnodigen om deel te nemen aan onze studie omtrent de behandeling van type 2 diabetes patiënten.  

Doelstellingen en verloop van de studie  

Deze studie heeft als doel te onderzoeken wat de kennis is van Vlaamse huisartsen en huisartsen in opleiding 
omtrent de suikerverlagende medicatie bij type 2 diabetespatiënten. We zullen nagaan of u de nieuwste 
aanbevelingen van de ADA/EASCD (voetnoot toevoegen) kent en in hoeverre u deze toepast in de praktijk.  

Mogen we u vragen deze aan deze studie deel te nemen. Promotoren en studenten stelden deze vragenlijst 
samen op. De vragenlijst, opgebouwd uit multiple choice vragen, bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt 
d.m.v. fictieve casussen gepeild naar uw behandelingswijze en in het tweede deel worden theoretische vragen 
omtrent de antidiabetica voorgelegd. Er wordt in deel 1 telkens gevraagd uw antwoorden te staven in een open 
tekstvak.  

We mikken op een deelname van ongeveer 400 artsen. Dit aantal is nodig opdat de studie geldig zou zijn. Alle 
huisartsen en huisartsen in opleiding in Vlaanderen worden uitgenodigd en geïncludeerd. Huisartsen of huisartsen 
in opleiding werkzaam in Vlaanderen worden geïncludeerd. Bijgevolg worden alle huisartsen werkzaam in het 
Brussels hoofdstedelijk of Waalse gewest geëxcludeerd. Onvolledig ingevulde vragenlijsten worden niet 
opgenomen in de studie.  

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen en zal afgenomen worden 
via een online platform namelijk Qualtrics. De vragenlijst staat beschikbaar voor de artsen vanaf oktober 2021 tot 
en met januari 2022  

Beschrijving van de risico’s en van de voordelen  

Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.  

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of 
ervaringen, bijdragen aan het in kaart brengen van in welke mate de Vlaamse huisarts (in opleiding) op de hoogte 
is van de nieuwe behandelingsopties voor diabetes type II en of deze correct worden toegepast in de dagelijkse 
praktijk. Dit geeft ons inzicht over in welke mate ondersteuning voor de eerste lijn nodig kan zijn.  

Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat:  

Ø Deze studie opgesteld is na evaluatie door EC Onderzoek UZ/KU Leuven.  
Ø Uw deelname is vrijwillig; er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang.  
Ø De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem. Er worden 

geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld. Bij de publicatie van de 
resultaten is uw anonimiteit verzekerd.  

Ø Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers  
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Ø Indien u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact opnemen 
met de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (ec@uzleuven.be; 016 34 86 00 (werkdagen 
tussen 10 en 11 uur))  

Ø Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u 
contact opnemen met de onderzoekers Julie Lecomte via julie.lecomte@student.kuleuven.be of Isabelle 
Op de Beeck via isabelle.opdebeeck@student.kuleuven.be of via het telefoonnummer +32 474 88 32 78 
en de hoofdonderzoeker prof. Dr. Geert Goderis via e-mail geert.goderis@kuleuven.be.  

Wij hopen op uw deelname zodat onze studie kan bijdragen tot een kwaliteitsvolle behandeling van diabetes type 
II in de eerste lijn.  

Alvast bedankt voor uw tijd en uw interesse.  

Julie Lecomte en Isabelle Op de Beeck 
Huisartsen in Opleiding aan de KU Leuven 
Mede namens promotoren prof. Dr. Geert Goderis en prof. Dr. Chantal Mathieu  

 
 

 


