
 
 

 

 
 
 
 

Gent, 3 februari 2014 
 

 
 
Beste lid van de RA Liga 
 
De RA Liga wenst wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn te ondersteunen. In dit 
kader zullen in samenwerking met Universiteit Gent binnenkort een aantal studies opgestart 
worden naar de invloed van chronische pijn op het functioneren en de kwaliteit van leven van 
patiënten. Voor het welslagen van deze studies is de deelname van een groot aantal patiënten 
met chronische pijn noodzakelijk, en hiervoor doen wij graag een beroep op uw bereidwillige 
medewerking. Specifiek zijn wij op zoek naar mensen met reumatoïde artritis.  

Indien u graag deelneemt, kunt u een mailtje sturen naar RL@ugent.be of via bijgevoegd 
antwoordformulier dat u dan terug stuurt in de bijgevoegde (voorgefrankeerde) envelop. Voor 
elke studie is er een deelnamevergoeding voorzien. De studies kunnen van thuis uit worden 
uitgevoerd (bij voorbeeld online ofwel op papier indien u dit verkiest). U hoeft zich dus niet 
naar Gent te verplaatsen. 
Als u heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent om deel te nemen, zal een onderzoeker 
telefonisch contact met u opnemen om u verder te informeren. Tijdens dit telefonisch contact 
staat het u uiteraard vrij alle vragen te stellen waarop u graag antwoord heeft om te beslissen 
over uw eventuele deelname.  
Graag willen we u alvast bedanken voor uw interesse in het onderzoek, en we hopen dat u 
door uw bereidwillige medewerking samen met ons wil bouwen aan een betere zorg voor 
patiënten met chronische pijn. 
 
Indien u graag verdere informatie wenst vooraleer u het antwoordstrookje doorstuurt, kunt u 
een mail sturen naar RL@ugent.be.  
 
 
Hoogachtend, 

 

De RA Liga en de Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie van Universiteit Gent 

 

RA Liga, Universiteit Gent, onderzoeksgroep 
gezondheidspsychologie 

Jeannine Engelen   Lies De Ruddere 

  



Antwoordformulier  

Gelieve dit terug te sturen via bijgevoegde gefrankeerde envelop 

 

 JA, ik wens geïnformeerd te worden over deelname aan wetenschappelijk 

onderzoek en geef toestemming om telefonisch gecontacteerd te worden 

  

 NEEN, ik wens niet geïnformeerd te worden over deelname aan 

wetenschappelijk onderzoek 

 

 

Naam en voornaam:  

……………………………………………………………………………………. 

Adres:  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………… 


