
Informatie brief Hoofdpijn onderzoek (HiC study) 
 

Het onderzoek 

Binnen de fysiotherapie melden zich geregeld mensen met hoofdpijnklachten. Hoofdpijn is 

een veel voorkomende klacht waarvoor nog onduidelijkheden zijn over 

behandelmogelijkheden. Het in kaart brengen van het omgaan met hoofdpijn is daarbij een 

belangrijk onderdeel. Dit is van groot belang om de toekomstige behandeling op af te kunnen 

stemmen. Het onderzoek waar u aan deel kunt nemen helpt bij het ontwikkelen van een 

Nederlandse vragenlijst die het omgaan met hoofdpijnklachten  in kaart brengt. Het 

onderzoek bestaat uit het tweemaal invullen van de van de twee bijgesloten vragenlijsten. 

 

De vragenlijsten 

Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer een kwartier. Na 3 weken zullen de 

vragenlijsten nog een keer afgenomen worden. Met de informatie die verzameld wordt, 

kunnen wij een beter beeld krijgen van omgang met de hoofdpijnklachten 

 

Vertrouwelijkheid 

Al uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijke behandeld. De anonieme gegevens zijn 

alleen ter inzage aan de onderzoekers van dit project. Gegevens worden onder geen enkele 

voorwaarden aan derden bekend gemaakt.  

 

Vrijwilligheid 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment, zonder een reden op te 

geven besluiten niet deel te nemen aan het onderzoek. Dit zal geen gevolgen hebben voor 

uw (eventuele) behandeling.  

 

Wilt u meedoen?  

Als u de inhoud van deze informatiebrief goed heeft begrepen en mee wil werken aan dit 

onderzoek dan vragen wij u om een zogenaamd informed consent formulier 

(toestemmingsformulier) te ondertekenen. Hierin geeft u aan dat u op de hoogte bent van de 

inhoud van het onderzoek, dat u weet dat de gegevens anoniem worden verwerkt en dat u 

weet dat u op ieder moment kan stoppen met het onderzoek. Doordat u dit formulier 

ondertekent is het voor ons duidelijk dat u vrijwillig aan dit onderzoek meewerkt.  

  

Vragen? 

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt terecht bij:  

- M.C. Willekens, Fysio-/manueeltherapeute en hoofdonderzoeker, 

info@fysiotherapiewetenschap.com 

- Drs. D.M. Keesenberg, fysiotherapeut en klinisch gezondheidswetenschapper 

dmkeesenberg@corpusmentis.nl  

- Drs. D. Postel, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, 

dpostel@corpusmentis.nl 
 

 


