
 

 

 

Aanmeldpakket EPISODE 
Onderzoek naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden  
 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Graag willen wij u informeren over een onderzoek naar de kosten en effecten van epilepsie-

hulphonden (EPISODE). U ontvangt deze brief omdat u interesse heeft getoond om deel te 

nemen aan de EPISODE studie. In de bijgevoegde folder vindt u meer informatie over het 

onderzoek. U kunt dit rustig doorlezen en in eigen kring bespreken. Als u iets niet begrijpt of 

als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker. De 

contactgegevens vindt u in de bijlage.  
 

Wanneer u na het lezen van de informatie interesse heeft om deel te nemen aan het 

onderzoek, vragen wij u om de bijgevoegde formulieren ingevuld en ondertekend terug te 

sturen. Het gaat om een aanmeldformulier, een toestemmingsformulier, en een formulier voor 

uw behandelend neuroloog. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar uw 

persoonsgegevens en naar uw voorkeur voor Bultersmekke Assistancedogs of Hulphond 

Nederland (u mag deze voorkeur nog wijzigen als u na het bijwonen van een informatieavond 

van gedachten bent veranderd). In het toestemmingsformulier wordt u gevraagd om te 

bevestigen dat u de informatie uit de informatiefolder begrijpt en dat u mee wilt doen aan het 

onderzoek. Het laatste formulier dient u door uw behandelend neuroloog te laten 

ondertekenen, waarmee hij of zij bevestigt dat u aan alle voorwaarden voor deelname voldoet. 

U kunt de ingevulde formulieren opsturen door middel van de bijgevoegde retourenvelop. U 

krijgt een bevestiging via e-mail zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen.  
 

Wanneer wij de drie formulieren hebben ontvangen zullen de neurologen die betrokken zijn 

bij dit onderzoek controleren of u aan alle voorwaarden voor deelname voldoet. Als er meer 

geschikte aanmeldingen zijn dan mogelijk is binnen het onderzoek (18 deelnemers via 

Bultersmekke Assistancedogs en 17 deelnemers via Hulphond Nederland), dan zal op basis van 

de volgorde van ontvangst van aanmelding bepaald worden wie er kan deelnemen. Hierbij 

wordt er gekeken naar de datum van ontvangst van het aanmeld- en toestemmingsformulier, 

het formulier van de neuroloog mag op een later moment apart opgestuurd worden. Als wij 

de drie formulieren ontvangen hebben en uw aanmelding gecontroleerd is door de 

neurologen die betrokken zijn bij dit onderzoek laten wij u zo spoedig mogelijk weten of u 

deelneemt aan de studie. 
 

Als u deelneemt, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de deelnemersbijeenkomst. Tijdens 

deze bijeenkomst zullen wij een aantal praktisch zaken met u bespreken, bijvoorbeeld de zaken 

die u moet regelen in verband met het in huis krijgen van een hond en instructies voor het 

invullen van het aanvalsdagboek.  
 

Het onderzoek zal naar verwachting in de herfst van 2018 van start gaan. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Valérie Wester en Saskia de Groot  

Onderzoekers EPISODE studie  


