
 

 

 

 

 

 

Wat wordt er van me verwacht als ik meedoe aan het onderzoek? 

Mijn kind (thuis) filmen 
tijdens het ontbijt, 

middageten en avondeten 
via een beveiligde 

camera-app 

De eet- en drink-
mogelijkheden van mijn 

kind inschalen via het 
stappenschema van het 

mini-EDACS 

Drie korte digitale 
vragenlijsten invullen 

over het eetgedrag van 
mijn kind en de veiligheid 

van het eten/drinken 

Een aantal (algemene/ 
medische) gegevens over 

mijn kind invullen en 
(waar mogelijk) brieven 

van de arts uploaden 

Hoe worden mijn gegevens (en die van mijn kind) beschermd? 

 

Wat gebeurt er als ik toestemming geef om mee te doen aan het onderzoek? 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee verschillende, beveiligde (AVG-proof) systemen: 

o ArQive – een beveiligde camera-app. Deze app zorgt ervoor dat de gemaakte filmpjes meteen 

worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en alleen vanuit daar kunnen worden bekeken. 
 

o CastorEDC – een beveiligde online database. Het beoordelen van de eet- en drinkmogelijkheden 

van uw kind, het invullen van de digitale vragenlijsten en gegevens over uw kind gebeurt via deze 

beveiligde omgeving. 

De opgenomen filmpjes en de ingevulde gegevens worden in beide systemen gecodeerd opgeslagen. 

Dat wil zeggen: uw naam en die van uw kind worden vervangen door een code, waarvan alleen de 

hoofdonderzoeker de sleutel heeft. Uw persoonsgegevens en die van uw kind blijven dus altijd geheim.  

Het is belangrijk dat er classificatiesystemen zijn om vast te leggen wat kinderen met cerebrale parese 

(CP, een beschadiging aan de hersenen) allemaal kunnen in de dagelijkse praktijk (en niet in een 

testsituatie). Zo ook voor de eet- en drinkmogelijkheden. Voor kinderen en jongeren met CP tussen de 3 

en 21 jaar is hiervoor het EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System) beschikbaar, maar we 

hebben nog geen systeem voor kinderen van 18 – 36 maanden met (een hoog risico op ) CP.  

Onderzoekers in Engeland hebben het EDACS aangepast, zodat het ook gebruikt kan worden bij deze 

jonge kinderen (het mini-EDACS). Vanuit het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis onderzoeken we nu of 

de Nederlandse versie van het mini-EDACS valide (geldig), betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.  

U zou ons hierbij erg kunnen helpen! 

Onderzoek naar een classificatiesysteem voor eten/drinken (het mini-EDACS) 

 

U stuurt het ingevulde 

toestemmingsformulier 
terug in de 

retourenvelop 

Via e-mail sturen we u 

een link met instructies, 
toegang tot ArQive en 

CastorEDC 

Twee logopedisten die uw 
kind niet kennen schalen het 
mini-EDACS in aan de hand 
van de filmpjes van uw kind 

U doorloopt de stappen 

die hierboven 
beschreven staan  

Contact: Dr. Karen van Hulst, logopedist en klinisch epidemioloog (Karen.vanHulst@radboudumc.nl) 
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