
BLANKET-studie 

over begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de eerstelijnszorg 

 

Het BLANKET-onderzoek is opgezet door het Helen Dowling Instituut1 en het UMC Utrecht en wordt 

uitgevoerd in samenwerking met huisartspraktijken in de regio Utrecht.  

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen: 

 Doel van het onderzoek 

 Wat meedoen inhoudt 

 Resultaten van het onderzoek 

 Als u wilt stoppen met het onderzoek 

 Onderzoeksteam 

 Heeft u vragen? 

 Contactgegevens 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of angst voor terugkeer van kanker kan verminderen 

door begeleiding van de huisartspraktijk. 

Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet: 

- Begint u met het invullen van een vragenlijst.  

- Daarna gaat u naar de huisarts voor een consult over de mogelijkheden voor begeleiding bij angst 

voor terugkeer van kanker. Tijdens dit consult gaat u in gesprek over of u begeleiding nodig heeft, 

en zo ja, welke vorm van begeleiding bij u past.  

- 3 maanden na de start van het onderzoek vult u nog een vragenlijst in 

- 12 maanden na de start van het onderzoek vult u nog een vragenlijst in.  

Daarna is het onderzoek voor u afgelopen.  

De vragenlijsten kosten u ongeveer 20 minuten per keer.  

Naast de vragenlijsten nodigen wij na 3 maanden een klein deel van de deelnemers uit om deel te 

nemen aan een verdiepend gesprek met de onderzoeker over hun ervaringen in de afgelopen 

maanden.  

Verder is het belangrijk dat u gedurende het onderzoek contact opneemt met de onderzoeker als:  

- u psychische problemen ontwikkelt, 

- u niet langer deel wilt nemen aan het onderzoek, 

- uw contactgegevens wijzigen, of 

- u van huisarts verandert. 

                                                      
1 Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische zorg bij kanker. 



Resultaten van het onderzoek 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens 

informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt 

ongeveer een jaar na uw deelname. 

Als u wilt stoppen met het onderzoek 

U kunt zich altijd, op ieder moment, bedenken en stoppen met het onderzoek. U hoeft niet te zeggen 

waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker.  

Onderzoeksteam 

- Drs. Yvonne Luigjes, Helen Dowling Instituut  en UMC Utrecht 

- Dr. Marije van der Lee, Helen Dowling Instituut 

- Dr. Charles Helsper, UMC Utrecht, afd. huisartsgeneeskunde 

- Prof. Niek de Wit, UMC Utrecht, afd. huisartsgeneeskunde 

Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker. U kunt telefonisch of per e-mail vragen 

stellen, of een afspraak maken voor meer informatie.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw huisarts. 

Wilt u dit liever met iemand anders bespreken, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris 

van het Helen Dowling Instituut.  

Alle contactgegevens vindt u hieronder. 

Contactgegevens 

Onderzoeker:  

Yvonne Luigjes 

yluigjes@hdi.nl  /  blanket@umcutrecht.nl 

030-252 4020 

 

Onafhankelijk deskundige: 

Geert Jan Geersing, huisarts en onderzoeker 

g.j.geersing@umcutrecht.nl  

+31(0)88 755 0467 

 

Klachten:  

Helen Dowling Instituut 

Professor Bronkhorstlaan 20 

3723 MB Bilthoven 

Telefoon: 030-252 4020 

Klachtenfunctionaris is Anette Pet, bereikbaar op 030-252 4020. 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Helen Dowling Instituut: 

Dhr. Wim Wickering,  053-434 5490. 
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