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Informatiebrief – DART studie 

 

Een operatie of gips voor een gebroken pols? Wat geeft een beter 

resultaat bij mensen die 65 jaar of ouder zijn? 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk 

onderzoek. Om te kunnen beslissen of u toestemming wilt geven voor deelname aan het onderzoek is 

goede voorlichting van onze kant nodig. Vandaar dat u deze schriftelijke informatie ontvangt. U kunt 

deze rustig lezen en thuis bespreken. Ook daarna kunt u nog altijd vragen stellen aan de arts die aan 

het eind van dit informatieformulier genoemd staat. 

 

De pols 

De pols is het gewricht dat de hand met de onderarm verbindt. De onderarm bestaat uit 2 botten, het 

spaakbeen en de ellepijp. Met een gebroken pols wordt bedoeld dat een van de botten van de 

onderarm gebroken is ter hoogte van de pols. In dit onderzoek kijken we alleen naar breuken waarbij 

de breuklijn door het gewricht van het spaakbeen loopt. 

 

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek wordt gedaan om te kijken wat de beste behandeling is van een gebroken pols. Bij u 

loopt de breuklijn door het gewricht. Voor deze soort breuken weten we helaas niet wat de beste 

behandeling is. Zowel een operatie als gips hebben voordelen en nadelen. Omdat het lijkt dat deze 

tegen elkaar opwegen weten we niet wat de beste behandeling is.  Er moet daarom onderzoek 

gedaan worden om erachter te komen of gips of een operatie een betere behandeling is . Dit zal 

worden gemeten aan de hand van vragenlijsten.  

 

Wanneer kunt u meedoen aan dit onderzoek? 

 Als u 65 jaar of ouder bent. 

 Als u zelfstandig woont. 

 Als u een breuk in uw spaakbeen heeft en deze door het gewricht loopt.  

 Het is minder dan 3 weken geleden dat u uw pols brak. 

 Als u geen andere breuken heeft in dezelfde arm. 

 U goed Nederlands kunt spreken en schrijven. 
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Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

We proberen met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de behandeling van een gebroken pols. In 

de toekomst kan dan met behulp van de resultaten van dit onderzoek de behandeling van deze 

gebroken polsen verbeterd worden.  

Door mee te doen aan het onderzoek wordt u nauwkeurig gevolgd. Tijdens deze follow-up momenten 

kunt u al uw vragen omtrent de behandeling van de polsbreuk aan de onderzoekscoördinator stellen.  

 

Operatie 

Als u voor de operatiegroep wordt geloot, wordt er een afspraak gemaakt voor een operatie. U krijgt 

dan ook een afspraak met de anesthesist (slaapdokter) om te kijken of er bijzonderheden zijn. De 

operatie wordt uitgevoerd op de operatiekamer onder plaatselijke verdoving of onder algehele 

narcose. Bij een plaatselijke verdoving wordt ervoor gezorgd dat u geen pijn voelt in uw arm. Bij een 

algehele narcose wordt u in slaap gebracht tijdens de operatie.  

Tijdens de operatie wordt de huid opengemaakt en wordt een metalen plaatje op de pols geschroefd 

om de gebroken stukken aan elkaar vast te maken. Na afloop krijgt u hechtingen. Deze hechtingen 

worden ongeveer 2 weken na de operatie door een arts verwijderd. Na de operatie kunt u voorzichtig 

starten met het oefenen van de pols. 

Voordelen van een operatie zijn dat u uw hand weer sneller kunt gebruiken. Ook kan de breuk beter 

recht gezet worden met een operatie. Het nadeel is wel dat u een operatie moet ondergaan. Risico’s 

van een operatie zijn schade aan een zenuw of een infectie van de wond.  

 

Gips 

U heeft op de spoedeisende hulp al een gips gekregen. Als u wordt geloot voor de gipsgroep dan gaat 

u door met gipsbehandeling. U krijgt een nieuw gips en er wordt nog een foto gemaakt ter controle. U 

gaat ongeveer 6 weken door met gipsbehandeling. Hierna start u met het oefenen van de pols.  

Voordelen van een behandeling met gips zijn dat u geen risico heeft op operatie risico’s. Het nadeel is 

dat door gips de arm stijf kan worden. Ook kan de breuk in een verkeerde stand vastgroeien waardoor 

u eventueel klachten krijgt op langere termijn.  

 

Welke behandeling krijgt u?  

Als u meedoet aan dit onderzoek wordt u willekeurig ingedeeld in een behandelgroep: gips of 

operatie. Deze keuze wordt willekeurig gemaakt om te zorgen dat andere factoren geen invloed 

hebben op het type behandeling dat u krijgt. U heeft de helft kans dat u geopereerd wordt en de helft 

kans op een gipsbehandeling. 
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Meetmomenten 

Gedurende het onderzoek wordt u gevraagd om vooraf of tijdens elk bezoek vragenlijsten in te vullen 

waar u per keer ongeveer 30 minuten mee bezig bent. Ook worden er röntgenfoto’s van uw pols 

gemaakt.. Deze röntgenfoto’s worden ook gemaakt als u niet meedoet aan dit onderzoek.  

 

 1  
week 

3  
weken 

6  
weken 

3 
maanden 

6 
maanden 

9 
maanden 

12 
maanden 

Vragenlijsten X  X X X X X 

Röntgenfoto X X X X    

Beweging   X X X  X 

Knijpkracht   X X X  X 

 

 

Opzet van het onderzoek 

Aan dit onderzoek zullen 154 mensen meedoen. Er worden 77 mensen geopereerd en 77 krijgen gips. 

De studie zal duren van 2017 tot 2020. 

 

Wat houdt dit onderzoek voor u in 

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Als u mee wilt werken, vragen we u bijgevoegd 

toestemmingsformulier te tekenen. Vooraf of tijdens elk bezoek zal u ook gevraagd worden om enkele 

vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op uw algemene gezondheidssituatie en op het 

functioneren van uw pols. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Bij de uitvoering van dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt 

en bewaard. Het gaat om gegevens zoals naam, adres, geboortedatum,  en om gegevens over uw 

gezondheid. Gebruik en bewaring van uw gegevens is nodig om de wetenschappelijke vraagstelling 

van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en over de resultaten te publiceren. U wordt gevraagd om 

hiervoor toestemming te geven. Als u dat niet wilt, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.  

 

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 

direct kunnen identificeren worden apart bewaard. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot 

u te herleiden. De sleutel van de code blijft bij de onderzoekers. In rapporten en publicaties over het 

onderzoek  zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

 

Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in al uw gegevens. Ook in de 

gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar 

is uitgevoerd. Personen en instanties die ter controle toegang krijgen tot uw gegevens zijn: de 
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commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een controleur die voor de 

onderzoeker werkt en nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij zullen uw gegevens geheim houden. Wij vragen u voor deze 

inzage toestemming te geven.   

 

Op de onderzoekslocatie, OLVG, worden uw gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven 

termijnen bewaard, zijnde 15 jaar.  
 

Welke medisch ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Medical research Ethics Committees United 

(MEC-U). Ook de raad van bestuur van het OLVG heeft goedkeuring gegeven voor de uitvoering van 

dit onderzoek. De (internationale) richtlijnen voor dit onderzoek zullen nauwkeurig worden gevolgd. 

 

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is het OLVG. Als u deelneemt aan het onderzoek loopt u 

dezelfde risico’s als bij de gebruikelijke behandeling van uw gebroken pols. Het OLVG hoeft daarom 

van de METC (MEC-U) geen extra verzekering af te sluiten. 

 

Hoe wordt de toestemming gegeven? 

Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. Indien u niet wenst mee te doen zal dit geen gevolgen 

hebben voor uw behandeling. U heeft het recht op elk moment en zonder opgave van reden uw 

deelname aan de studie stop te zetten zonder enige consequenties. Met andere woorden, weigeren 

van deelname of terugtrekken uit het onderzoek heeft geen enkele invloed op de medische zorg die u 

van de afdeling orthopedie/chirurgie kan verwachten.  

 

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?  

Er gaan voor u geen extra kosten gepaard met dit onderzoek. Alle bezoeken aan het ziekenhuis zijn 

onderdeel van reguliere zorg. Hier wordt geen reiskostenvergoeding voor gegeven. 

 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen. U krijgt gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Omdat we niet weten wat de 

beste behandeling is kunt u in overleg met uw behandelend arts een keuze maken. Als u wel meedoet 

aan de studie, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. U hoeft dan niet verder te gaan met het 

invullen van de vragenlijsten. Op uw verzoek kunnen dan ook de verzamelde gegevens worden 

vernietigd. 
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Klacht indienen 

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen indien u zich benadeeld voelt gedurende of na 

afloop van de studie. Wij verwachten geen problemen, maar als u een klacht in wilt dienen dient u dit 

te doen bij onze klachtenfunctionaris. Wanneer u uw tevredenheid met ons wilt delen is dat ook 

mogelijk. 

Dit kunt u doen op verschillende manieren: 

 Online: www.olvg.nl 

 Email: klachten@olvg.nl 

 Telefoon: 020-5992293 

 Post: stuur een brief ter attentie van de klachtenfunctionaris naar het volgende postadres: 

OLVG Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam 

 

Meer informatie 

De Rijksoverheid heeft een algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

samengesteld. Deze is beschikbaar op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijk-onderzoek-

algemene-informatie-voor-de-proefpersoon 

U kunt deze brochure ook opvragen bij de onderzoeker of uw behandelend arts.  

 

De hoofdonderzoeker, Dirk ter Meulen, heeft contact gehad met de Patiëntenraad van OLVG over dit 

onderzoek. De Patiëntenraad  heeft aangegeven de waarde van een dergelijk onderzoek in te zien en 

gaat ervan uit dat de uitkomst bijdraagt aan een betere behandeling van een gebroken pols.  

 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van dit 

onderzoek: 

Esther Kret, onderzoekscoördinator (dart@olvg.nl) 

Dirk ter Meulen, arts-onderzoeker 

Onderzoeksbureau Orthopedie: 020 - 599 2415  

 

Twijfelt u om deel te nemen of zijn er vragen voor of tijdens de studie die u liever niet aan uw 

behandelend arts of onderzoekers wilt stellen, dan kunt u ook een onafhankelijke arts raadplegen. 

Onafhankelijk arts: 

H.R. van den Berg, traumachirurg 

Polikliniek Chirurgie: 020 - 599 3058 

 

 

http://www.olvg.nl/
mailto:klachten@olvg.nl


 

Een operatie of gips voor een 
gebroken pols? Wat geeft een 
beter resultaat bij mensen die 65 
jaar of ouder zijn? 
 

INFORMED CONSENT – DART STUDIE 

Ik ben voldoende geïnformeerd en heb uitleg gekregen over het onderzoek naar 
de behandeling van een gebroken pols bij ouderen. 

Ik verklaar uit vrije wil deel te nemen en met de arts/student onderzoeker en met 
zijn medewerkers samen te willen werken. Ik begrijp dat ik op ieder moment en 
zonder opgaaf van reden kan afzien van verder deelname zonder consequenties. 

Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende 
vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te 
beslissen of ik meedoe.  

Ik geef toestemming om de specialist(en) die mij behandelt te vertellen dat ik 
meedoe aan dit onderzoek.  
 
Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen staan 
vermeld in de  informatiebrief. 
 
Ik geef toestemming dat mijn contactgegevens en onderzoeksdata in het 
coördinerende ziekenhuis (OLVG, Amsterdam) worden verzameld en bewaard. 
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de 
informatiebrief staan. 
 
Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van dit 
onderzoek te bewaren. 
 
Ik geef toestemming om na afloop van dit onderzoek mijn gegevens te bewaren, 
zodat deze in de toekomst zouden kunnen worden gebruikt voor onderzoek zoals 
beschreven in de informatiebrief. 
 
Ik geef toestemming om in de toekomst (bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar) eventueel 
opnieuw te worden benaderd voor een lange termijn evaluatie van de 
behandeling. Ook op dat moment is deelname vrijwillig. 
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Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:        

Datum en tijdstip :  

 

Ik verklaar hierbij 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 (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening arts-(onderzoeker): 

Datum en tijdstip: 

Informed consent 
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