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Uitnodiging ouders deelname onderzoek   

       

Onderzoek mini-EDACS (mini-Eating and Drinking Ability Classification System) 

 

Geachte ouder/verzorger, 

U bent gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar het gebruik van een nieuw 

classificatiesysteem om de eet- en drinkmogelijkheden bij jonge kinderen in kaart te brengen. Als 

onze informatie klopt heeft uw kindje waarschijnlijk moeite met bewegen door een probleem in 

de hersenen. Misschien zijn er ook nog andere problemen, zoals problemen met het eten of 

drinken, de communicatie of bijvoorbeeld het zien. Bij sommige kinderen zal er een diagnose zijn 

gesteld (cerebrale parese, CP) maar bij andere kinderen zal de diagnose nog niet rond zijn. Wat 

we u willen vragen is om deze brief goed te lezen. U zou ons namelijk erg goed kunnen helpen. 

Het is een lange tekst, dus neem er een kopje koffie bij! 

 

Wat houdt dit onderzoek in? 

De laatste jaren worden er steeds meer classificatiesystemen ontwikkeld om het dagelijks 

functioneren van kinderen en jongeren met een beschadiging aan de hersenen vast te leggen, 

bijvoorbeeld voor het lopen, de handfunctie, de communicatie en het eten en drinken. Het is 

belangrijk dat er classificatieschalen zijn die iets zeggen over wat uw kind allemaal kan als hij of zij 

gewoon bezig is in de dagelijkse praktijk (dus niet bij een test). In 2017 hebben we in Nederland 

onderzocht of we een classificatiesysteem voor de eet- en drinkmogelijkheden (het EDACS) 

kunnen gebruiken voor kinderen en jongeren tussen de 3 en 21 jaar. 
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Dit onderzoek is gedaan bij 150 kinderen in de kinderrevalidatie. Dit classificatiesysteem bestaat 

uit een schaalverdeling met 5 niveaus, waarin wordt beschreven hoe een kind/jongere met CP eet 

en drinkt, en hoeveel hulp hierbij nodig is. Kinderen/jongeren met CP hebben soms moeite met 

bijten, kauwen en slikken. Hierdoor kan het moeilijk zijn voldoende voedingsstoffen binnen te 

krijgen en kunnen er complicaties optreden, zoals longontstekingen, omdat het kind zich verslikt. 

Nu er een schaal is, kunnen ouders, artsen en therapeuten eenzelfde beeld krijgen over de ernst 

van de eet-, en drinkmogelijkheden van het kind. Er kan dan op tijd worden bekeken of therapie 

nodig is en men kan de gegevens vergelijken met andere kinderen. Ook wordt het duidelijker, 

omdat iedereen dezelfde taal spreekt.  

Maar……… er is nog geen schaal om de eet-, en drinkmogelijkheden te classificeren voor 

kinderen van 18 maanden tot en met 36 maanden!       

Dat is nu juist zo nodig, 

want hoe eerder we een 

beeld hebben van de 

mogelijkheden van een jong 

kind, hoe eerder we kunnen 

starten met aanpassingen 

of therapie.  

 

Met dit wetenschappelijk 

onderzoek willen we de 

Nederlandse versie van het 

mini-EDACS (het EDACS 

voor kinderen van 18-36 

maanden) onderzoeken op betrouwbaarheid (schalen meerdere mensen het kindje op dezelfde 

manier in?), op validiteit (meet de schaal wat hij moet meten?) en op gebruiksvriendelijkheid (is 

het mini-EDACS gemakkelijk in het gebruik?). Wij zoeken minimaal 50 tot 70 ouders die 

meewerken aan dit onderzoek! Het onderzoek naar het mini-EDACS wordt uitgevoerd door de 

afdeling logopedie van het Radboudumc.  

 

Wat vragen we aan u?  

1. U hoeft NIET naar het ziekenhuis te komen voor dit onderzoek. We vragen u om thuis 3 korte 

filmpjes te maken van het normale eten en drinken van uw kind bij het ontbijt, het middageten en 

het avondeten. Wij vragen u de filmpjes op één dag te maken en indien dit niet lukt hooguit de 

dag erna nog een laatste filmpje te maken. 
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2. U krijgt via ons toegang tot een camera app (ArQive) waarmee u de filmpjes kunt maken, zodat 

ze meteen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving (AVG proof). Een voorbeeldfilmpje 

wordt beschikbaar gesteld om u handvatten te geven voor de wijze van afname (afstand tot het 

kind, hoek). 

 

3. U beoordeelt zelf de eet-en drinkmogelijkheden van uw kind op het mini-EDACS. Hiervoor 

sturen we u informatie toe zodat u kunt kiezen welke schaal het beste bij uw kindje past. Dit 

gebeurt allemaal veilig en digitaal via een link die u toegestuurd krijgt (dit beveiligde systeem heet 

CastorEDC). 

 

4. U vult vragenlijsten in op de computer (wederom via een link naar het beveiligde systeem 

CastorEDC) o.a. over het gedrag van uw peuter bij het eten, medische gegevens en gegevens over 

de veiligheid van het eten en drinken.  

 

5. We vragen u ook om enkele brieven die u van de arts heeft over o.a. de diagnose op te sturen 

of te uploaden in het systeem 

 

Alle informatie wordt gecodeerd (dat wil zeggen dat we geen namen koppelen aan de filmpjes en 

de gegevens maar nummers) opgeslagen in een beveiligde database. Persoonsgegevens die 

tijdens het onderzoek worden verzameld, worden vervangen door een codenummer. Alleen dat 

nummer wordt gebruikt voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. 

Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de eerste onderzoeker) weet wie de persoon 

achter het codenummer is. De gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijn van 15 

jaar na publicatie. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacyreglement van het Radboudumc.  

 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen of klachten over de 

verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de 

Gegevensbescherming van het Radboudumc (gegevensbescherming@radboudumc.nl). 

 

En wat gebeurt er nu als u toestemming heeft gegeven om mee te doen? 

1. Indien u ons mee wilt helpen met het onderzoek dan vragen we u om de 

toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen en op te sturen via de post of via mail.  

 

mailto:gegevensbescherming@radboudumc.nl
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2. U krijgt dan via de mail een link voor het invullen van de vragenlijsten en informatie over de 

manier waarop u de camera-app kunt downloaden en gebruiken op uw mobiele telefoon. Ook 

krijgt u toegang tot een voorbeeldfilmpje en informatie over de manier waarop u de 3 filmpjes 

kunt maken. 

 

3. De filmpjes worden bekeken door twee logopedisten die uw kind niet kennen. Zij scoren het 

mini-EDACS niveau zodat we kunnen bekijken of verschillende mensen het eet-en drinkniveau van 

uw kind hetzelfde beoordelen en inschalen. Dit geeft informatie over de betrouwbaarheid van het 

mini-EDACS. Deze twee logopedisten krijgen ook inzage in enkele gegevens van uw kind zoals 

bijvoorbeeld de leeftijd, de medische voorgeschiedenis en gegevens over het eten en drinken. 

 

Het onderzoek zal niet belastend zijn voor uw kind, het zal alleen merken dat u video opnames 

maakt van 3 normale eetmomenten op een dag. Voor u betekent het onderzoek dat u ongeveer 1 

uur bezig zult zijn met het maken en uploaden van de video opnames en ongeveer 45 minuten tot 

55 minuten met het invullen van alle vragen. 

 

Andere belangrijke informatie 

Het onderzoek is voorgelegd aan de Commissie Mensgebonden Onderzoek Oost Nederland en 

goedgekeurd. U wordt gevraagd om persoonlijk en schriftelijk in te stemmen met deelname aan 

het onderzoek. Als u belangstelling heeft voor de uitkomsten van het onderzoek zullen we u na 

afronding daarvan op de hoogte stellen.  

 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u deze stellen aan een onafhankelijke arts, 

te weten Mw. Drs. D. Snik, kinderrevalidatiearts Sint Maartenskliniek (tel. 024 365 9911), 

Nijmegen. Deze arts is niet betrokken bij het onderzoek. Indien gewenst kan zij u nader 

informeren over het onderzoek en met u van gedachten wisselen over het onderzoek. Als u 

klachten heeft over het onderzoek, kunt u dat aangeven bij de onderzoeker of de onafhankelijke 

arts. Wilt u dat liever niet, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klachtenbemiddeling van het 

Radboudumc (tel. 024-3613191 of https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/uw-

rechten-en-plichten/klachten).  

 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Karen van Hulst, onderzoeksleider. 

 

  

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/uw-rechten-en-plichten/klachten
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/uw-afspraak/uw-rechten-en-plichten/klachten
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Tot slot willen wij u vast hartelijk danken voor het doorlezen van de informatie. Indien u besluit 

deel te nemen aan het onderzoek, verzoeken wij u de toestemmingsverklaring te tekenen en 

binnen twee weken terug te sturen. Indien u niet wilt deelnemen, zou het ook fijn zijn als u het 

formulier binnen deze termijn terugstuurt. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de onderzoeksgroep 

 

Karen van Hulst 

 

Dr. Karen van Hulst 

Logopedist/klinisch epidemioloog 

Karen.vanHulst@radboudumc.nl 

Telefoon: 024- 3615185/0631117550 

 

Overige onderzoeksleden zijn: 

Dr. Peter Jongerius, kinderrevalidatiearts Sint Maartenskliniek Nijmegen 

Dr. Corrie Erasmus, kinderneuroloog Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis 

Floor van der Klift, logopedist Merem revalidatie en student EBP in Health Care, Amsterdamumc  

mailto:Karen.vanHulst@radboudumc.nl
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TOESTEMMINGSVERKLARING OUDERS/VERZORGERS deelname wetenschappelijk onderzoek: 

‘mini-Eating and Drinking Ability Classification System’ 

 

Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie over dit 
onderzoek goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. 
Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed kunnen nadenken over deelname aan 
het onderzoek. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik 
daarvoor een reden behoef op te geven. Ik ben ervan op de hoogte dat de filmpjes gezien worden 
door twee logopedisten die mijn kind niet kennen.  
 
Door het ondertekenen van dit formulier ( alle  apart aankruisen): 

  Stem ik toe: 
I. om 3 videofragmenten van mijn kind te maken tijdens eetmomenten  

II. om de vragenlijsten in te vullen 
III. om de  noodzakelijke medische gegevens over de diagnose van mijn kind te sturen 

 Geef ik toestemming voor het beoordelen van de videofragmenten door twee logopedisten 
 Geef ik toestemming voor het gebruik van videofragmenten voor scholing over het mini-EDACS  
 Stem ik toe in de toekomst benaderd te worden voor follow-up van dit onderzoek  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam kind:       Geboortedatum kind: 

Naam ouder(s)/verzorger:    Relatie tot kind: 
 
Handtekening(en):     Datum: 
 
Naam en plaats centrum van therapeutische peutergroep/verblijf: 
 
 
Slechts één E-mailadres voor vragenlijsten: …………………………………………………………………………… 
 
Dit formulier graag opsturen via post (postzegel niet nodig) naar:  
Radboudumc, Karen van Hulst, afd logopedie 627, Antwoordnummer 540, 6500 VC Nijmegen 
 
Of uitprinten,  inscannen en sturen naar: Karen.vanhulst@radboudumc.nl 
 

INVULLEN DOOR HOOFDONDERZOEKER (Karen van Hulst) 
 
Ondergetekende (de onderzoeker) verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk 
als mondeling over het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij verklaart tevens dat een 
voortijdige beëindiging van de deelname door bovengenoemde persoon, van geen enkele invloed zal 
zijn op de zorg die hem of haar toekomt.  
Naam: 

Functie: 

Handtekening:                                                         Datum: 

mailto:Karen.vanhulst@radboudumc.nl

