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Informatie t.b.v. deelname aan interviewstudie 

 

Hoe ziet gedeelde besluitvorming er (idealiter) uit in medische 

transgenderzorg en op welke manier kunnen we daaraan bijdragen? 

 

Inleiding 

Geachte potentiële deelnemer, 

 

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

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Metamedica in samenwerking met het Kennis- en 

zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG), beide verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie de 

Boelelaan. De toetsingscommissie van de METc van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet 

onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Dit betekent dat een 

groep van experts heeft beoordeeld dat het onderzoek waarschijnlijk niet als belastend zal worden 

ervaren voor de deelnemers.  

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt 

er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 

 

1. Doel van het onderzoek 

We zijn benieuwd hoe (gedeelde) besluitvorming rondom medische transgenderzorg door 

betrokkenen wordt ervaren en welke uitdagingen er spelen. Ook zijn we benieuwd op welke manier 

ideeën over wat genderdysforie is, invloed hebben op deze besluitvorming. Het doel is om te 

onderzoeken wat de ervaringen, morele uitdagingen en behoeftes van betrokken zorgprofessionals 

en transgender cliënten zijn rondom de besluitvorming. Daarnaast is het doel om zicht te krijgen op 

hoe betrokkenen denken over besluitvorming en genderdysforie. Dit onderzoek is een onderdeel uit 

een groter onderzoek waarmee we samen met betrokkenen uit de praktijk meer te weten willen 

komen over uitdagingen rondom (gedeelde) besluitvorming en hoe goede gedeelde besluitvorming 

eruit zou moeten zien in een ideale situatie Daarnaast zullen we gezamenlijk verschillende manieren 

van ondersteuning ontwikkelen om met deze uitdagingen om te gaan Hoe de ondersteuning eruit 

komt te zien, is afhankelijk van het de uitkomsten van het onderzoek. Wat er uit dit onderzoek 

komt, zal gebruikt worden als input voor de ontwikkeling van deze ondersteuning. Daarnaast zullen 

de bevindingen worden beschreven in een wetenschappelijk artikel in een internationaal tijdschrift.   

 

2. Wat meedoen inhoudt  

We willen u vragen deel te nemen aan een interview van maximaal één uur. Samen met de 

onderzoeker maakt u een afspraak voor een plaats en tijd die u uitkomen. Vanwege de coronacrisis 

kan het interview ook digitaal plaatsvinden. Dit gebeurd dan via Microsoft Teams. Microsoft Teams 
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is een beveiligd programma waarin u kunt videobellen met de onderzoeker. Dit programma kunt u 

gebruiken met uw computer of smartphone. Als u digitaal wilt meedoen aan het interview, dan kunt 

u dat via e-mail bij de onderzoeker aangeven. De onderzoeker zal dan via e-mail een 

uitnodigingslink sturen. Aan het begin van het interview zal de onderzoeker u opnieuw vragen of u 

akkoord gaat met deelname aan het onderzoek. Hij of zij zal het toestemmingsformulier (pagina 4 

hieronder) met u doornemen. Hiervan en ook van de rest van het interview zal de onderzoeker een 

geluidsopname maken 

 

De vragen gaan onder andere over uw ervaringen met medische besluitvorming, de behoeftes die u 

ervaarde en de uitdagingen die u hierin tegenkwam. Ook zult u gevraagd worden naar uw ideeën 

over gedeelde besluitvorming en genderdysforie. U beslist zelf welke informatie u met de 

onderzoeker deelt. 

 

3. Mogelijke voor- en nadelen 

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Wel biedt het u de kans om uw 

stem te laten horen. Uw deelname kan op die manier bijdragen aan meer kennis over de 

besluitvorming in medische transgenderzorg en daarmee de kwaliteit van zorg voor transgender 

personen verbeteren. Een mogelijk nadeel is dat het interview tijd kost.  
 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Ook als u besluit wel mee te 

gaan doen staat het u vrij om tijdens het interview alsnog te stoppen of te pauzeren. U hoeft in dat 

geval geen reden op te geven waarom u stopt. De gegevens die tot het moment van uw eventueel 

stoppen zijn verzameld, kunnen op uw verzoek verwijderd en vernietigd worden.  

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Van het (online) interview wordt een geluidsopname gemaakt, die letterlijk wordt uitgetypt. De 

geluidsopnames en uitgetypte documenten worden bewaard op een beveiligde schijf in het 

Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar alleen de onderzoekers bij kunnen. Uw gegevens blijven 

vertrouwelijk. Alle elementen die mogelijk naar u verwijzen, zoals bijvoorbeeld uw naam, worden uit 

de interviews gehaald. We zullen enkel uw genderidentiteit en leeftijd vermelden. In de publicaties 

zullen onderzoeksgegevens niet herleidbaar zijn naar u. U wordt na het einde van het onderzoek op 

de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. De geluidsopnames en 

uitgetypte documenten zullen, na afronding van het onderzoek, nog 5 jaar worden bewaard. Daarna 

worden de geluidsopnames en uitgetypte documenten vernietigd. Het is belangrijk om te vermelden 

dat we uw medische dossier niet zullen inzien.    

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van het uitgetypte interview. Voor meer 

informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen 
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met de onderzoeker via samenbeslissengenderzorg@amsterdamumc.nl. De onderzoekers zijn 

verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen 

bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vumc.nl] . Ook kunt u zelf terecht bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

6. Vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u cadeaubon van bol.com ter waarde van 15 euro. 

Daarnaast zullen wij uw eventuele reis- en parkeerkosten vergoeden.  

 

7. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam 

Karl Gerritse, Marijke Bremmer, Bert Molewijk 

 

Contactgegevens 

samenbeslissengenderzorg@amsterdamumc.nl 

 

Dank voor uw aandacht. 
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Bijlage: Toestemmingsformulier deelnemer  

 

Hoe ziet gedeelde besluitvorming er (idealiter) uit in medische 

transgenderzorg en op welke manier kunnen we daaraan bijdragen? 

 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 

mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de 

doelen die in de informatiebrief staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 5 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen VUmc 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. Ik geef wel/geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw 

te benaderen voor een eventueel vervolgonderzoek 

 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou 

kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

 

Naam onderzoeker: 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het getekende 

toestemmingsformulier. 

 

 


