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Beste Mevrouw, Mijnheer 

Wij contacteren u via de patientenvereniging om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie, 
die kadert in een specialisatiethesis.  
U beslist zelf of u wilt deelnemen. Lees daarom aub. deze informatie door. Hebt u na het lezen van 
de informatie nog vragen kan u terecht bij de onderzoeker Dr. S. Gielen.  
 
 
1) Wat is het doel van het onderzoek?  
Het onderzoek probeert meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van de huidziekte 
hidradenitis suppurativa. Hidradenitis suppurativa, ook wel acne inversa genoemd, wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van pijnlijke onderhuidse zwellingen en abcessen, veroorzaakt 
door een chronische ontsteking van de haarzakjes. De letsels komen voornamelijk voor in de oksels, 
de liezen, tussen de anus en de genitale regio. Soms zijn er grote met etter gevulde abcessen die 
blijvende littekens achterlaten. De ziekte komt voor in opstoten afgewisseld met perioden van 
beterschap. De ernst van de ziekte varieert van persoon tot persoon. 
 
De oorzaak van deze ziekte is tot op heden onbekend, maar zij is vermoedelijk veroorzaakt door een 
samenspel van genen en omgevingsfactoren. We weten uit eerder onderzoek dat bij mensen met 
hidradenitis suppurativa een veralgemeende ontsteking in het lichaam kan voorkomen. We 
vermoeden dat stress in de kinderjaren een rol zou kunnen spelen. Het is immers tijdens deze  
kinderjaren dat ons afweersysteem opgebouwd wordt. Stoornissen van het afweersysteem kunnen 
dan leiden tot een veralgemeende ontsteking, wat een rol zou kunnen spelen bij  het uitlokken van 
de ziekte. De bedoeling van het onderzoek is om dit na te gaan.  
 
2)  Wat wordt er van u verwacht? 
Uw deelname zal bestaan uit het invullen van een vragenlijst, die uit 3 delen bestaat. In het eerste 
deel vragen we naar algemene gegevens over u als persoon en over uw huidaandoening. In een 
tweede deel gaan we na of er in uw leven emotioneel belastende gebeurtenissen voorkwamen.  
Omdat de impact van de aandoening belangrijk kan zijn, willen we in het derde deel ook weten of u 

in uw dagelijks leven klachten als depressie en angst ervaart.  

De vragen zijn heel persoonlijk gericht. U kunt ze best invullen in een veilige en private omgeving 
wanneer u daar alleen bent.  Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren.  
 
3) Wat gebeurt er met uw gegevens? 
De vragenlijst wordt volledig anoniem verwerkt. Na het inleveren van de vragenlijst zal niemand ooit 
kunnen achterhalen wie deze heeft ingevuld. Om u niet te kunnen herkennen, vragen we daarom om 
geen herkenbare persoonlijke informatie achter te laten (zoals uw naam of geboortedatum).  
 
4) Zijn er nadelen verbonden aan het onderzoek? 
We verwachten geen nadelen of bijwerkingen door het invullen van deze vragenlijst. Uitzonderlijk 
kunnen mensen toch een emotioneel gevoel overhouden door terug te denken aan gebeurtenissen 
tijdens hun kindertijd. Mocht u echter na het invullen van de vragenlijst psychologische problemen 
ondervinden, kan u zich steeds richten tot de onderzoeker dr. S. Gielen.  
 
5) Zijn er voordelen verbonden aan het onderzoek? 
We willen graag meer te weten komen over de ziekte Hidradenitis suppurativa zodat we de 

patiënten die hieraan lijden in de toekomst beter te kunnen begeleiden.  
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6) Wanneer mag u niet deelnemen?  
Als u jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 60 jaar. Wanneer u zwanger bent. 
Wanneer u lijdt aan een auto-immune ziekte (waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt) 
of een ontstekingsziekte, die niet in relatie staan met Hidradenitis suppurativa. 
Wanneer u medicatie inneemt die het immuunsysteem verlaagt, tenzij dit dient als behandeling van 
Hidradenitis suppurativa en de eventuele samengaande ziekten.  
 
Indien u niet weet of u aan deze criteria voldoet, kan u dit navragen bij uw arts.  
 
7) Zijn er kosten aan verbonden/ is er een vergoeding?  
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname. Mogen wij u vragen om de ingevulde vragenlijsten 
binnen 1 week terug te sturen naar de onderzoeker. Hiervoor kunt u gebruik maken van de 
bijgevoegde gefrankeerde envelop.  U zult geen vergoeding ontvangen voor deelname aan deze 
studie.  
 
8) Welke medisch- ethische toetsingscommissies hebben dit onderzoek beoordeeld? 
De commissies Medische Ethiek van het UZ Brussel, UZ Leuven en Erasmus ULB hebben dit 
onderzoek getoetst in het kader van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Zij 
hebben geoordeeld dat er tegen de uitvoering van dit onderzoek geen bezwaar is. Deze studie valt 
geheel binnen de geldende regelgeving met betrekking tot de reguliere patiëntenzorg.  
 
9) Wilt u verder nog iets weten?  
Mocht u met betrekking tot deze studie nog vragen hebben of verdere informatie willen ontvangen, 

kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker Dr. S. Gielen (sanne.gielen@uzbrussel.be) 

Mogen wij u vragen om via de onderstaande link de vragenlijst in te vullen? 
https://goo.gl/forms/HmoIh2CRFMpKu1J13 

 
 

Wij danken u alvast voor uw deelname, namens het onderzoeksteam: 
Dr. M. Willemsen   Dermatologie UZ Brussel  

Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel. . 02 477 9897 
Prof. dr. Del Marmol   Dermatologie Hôpital Erasmus ULB  

Lenniksebaan 808, 1070 Brussel. . 02 555 4612 
Prof. dr. A. Van Laethem  Dermatologie UZ Leuven  

Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven. . 016 33 79 50 
Prof. dr. Scheerlinck    Orthopedie UZ Brussel 

Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel. . 02 477 65 47 
 
 
Dr. M. Willemsen      Dr. S. Gielen 
Promotor hoofdonderzoeker     Hoofdonderzoeker 
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