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Onderzoek naar 

stoppen met eten en drinken 

met het doel te sterven 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam 

UMC. Voor dit onderzoek zoeken wij mensen die overwegen om bewust te stoppen met eten en 

drinken met het doel te sterven. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke 

toestemming nodig.  

 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.  

U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Doel van het onderzoek 
De meeste experts zeggen dat bewust stoppen met eten en drinken een rustig sterfbed geeft. 

Echter, we weten nog heel veel niet over bewust stoppen met eten en drinken. Het doel van dit 

onderzoek is om meer kennis te verzamelen over de mensen die besluiten om te stoppen met eten 

en drinken, om de zorg voor deze mensen in de toekomst te verbeteren.  

 

We willen weten op welke manier deze patiënten, hun naasten, verzorgenden en artsen het best 

kunnen worden ondersteund. De resultaten uit dit onderzoek zullen worden gepubliceerd voor 

zowel patiënten als artsen. 

 

2. Wat meedoen inhoudt  
Als u meedoet aan dit onderzoek zal ik bij u een interview afnemen. Het interview duurt ongeveer 

45 minuten en gebeurt op een plek van uw keuze. Wanneer u wilt, kan uw naaste hierbij zijn. Ik leg 

aan het begin van het interview goed uit wat het onderzoek precies inhoudt. Ik zal u een aantal 

vragen stellen over uw persoonlijke situatie en uw gedachtes over het stoppen met eten en drinken. 

Ik zal het gesprek opnemen met een audioapparaatje, zodat ik achteraf terug kan luisteren wat u 

heeft gezegd. 

 

Ik geef u bij dit interview een symptoomdagboek. Ik vraag u of u dit dagboek wilt bijhouden 

wanneer u gestopt bent met eten en drinken. Dit is niet verplicht, u kunt ook alleen meedoen aan 

het interview. In het symptoomdagboek geeft u elke dag aan welke klachten u heeft. Dit kost u 

ongeveer 5 minuten. Wanneer u het dagboek niet (meer) kunt invullen, vragen we uw naaste of 

verzorgende om dit te doen namens u. U kunt dit dagboek ook gebruiken om aan uw arts of 

verpleegkundige te laten zien welke klachten u heeft, zodat zij hun zorg kunnen aanpassen. Dit 

dagboek willen we graag achteraf gebruiken om te zien welke klachten optreden na het stoppen 

met eten en drinken. Uw naaste kan dit dagboek naar ons terugsturen met een gefrankeerde 

antwoordenvelop. 

 

Ik vraag u bij het interview ook of ik, in geval u overlijdt, uw naaste mag benaderen voor een 

interview. In dit interview vraag ik uw naaste hoe hij of zij uw laatste levensfase ervaren heeft.  Ik zal 

dit ongeveer drie maanden na uw overlijden doen. U mag dit weigeren als u meedoet aan dit 

onderzoek. Wanneer wij uw naaste mogen benaderen, besluit uw naaste uiteindelijk zelf of hij of zij 

mee wil doen met dit onderzoek. 

 

Ten slotte vraag ik u of ik, in geval u overlijdt, informatie mag opvragen bij uw huisarts of bij uw 

verpleegkundige in een interview. Dit betreft informatie over uw beslissing om te stoppen met eten 



en drinken en uw medische gegevens in de periode hierna. U kunt dit weigeren en toch meedoen 

aan dit onderzoek. 

 

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u besluit niet te stoppen met eten en drinken. Of dat u gestopt 

bent, maar toch weer besluit te gaan eten en drinken. In dat geval zouden we u graag nogmaals 

willen interviewen. Daarom nemen we drie maanden na het eerste interview nogmaals contact met 

u op. U kunt dan besluiten of u nog een keer mee wilt doen met het onderzoek. Het interview duurt 

ongeveer 30 minuten en zal op een locatie naar keuze plaatsvinden. 

 

3. Mogelijke voor- en nadelen 
Ik zal met u een gesprek voeren over uw laatste levensfase. Dit kost u tijd en het kan een lastig 

onderwerp zijn om over te spreken. Het invullen van de symptoomdagboeken kost ook wat tijd. U 

heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Wel kunt u door uw ervaring te delen 

toekomstige patiënten helpen. Zij weten zo meer over wat zij kunnen verwachten wanneer zij 

stoppen met eten en drinken. Hun naasten, artsen en verpleegkundigen weten beter hoe zij de 

patiënt kunnen helpen.  

 

Wij willen graag uw naaste ook betrekken bij dit onderzoek. Mogelijk is dit belastend voor uw 

naaste. Uw naaste wordt alleen benaderd als u daar toestemming voor geeft, en uw naaste beslist 

zelf of hij of zij meedoet. 

 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek 

stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wij gebruiken dan alleen de gegevens die tot dan 

toe zijn verzameld.  

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens  
De geluidsopname van het interview wordt uitgetypt, waarna de opname zelf vernietigd zal worden. 

Het getypte document wordt bewaard op een beveiligde computer. Als u een symptoomdagboek 

invult, wordt ook deze hier bewaard. Elke deelnemer krijgt een code die op de gegevens komt te 

staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt. 

 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. De 

onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u.  

 



Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren 

en inzien van uw medische en persoonsgegevens. De onderzoeker bewaart uw gegevens maximaal 

15 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

U kunt de onderzoeker vragen om een kopie van de gegevens die bij u verzameld zijn.  

 

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

opnemen met de onderzoeker via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.  Dr. Eva Bolt is 

verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen 

bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@amsterdamumc.nl. Ook kunt u zelf terecht bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

6. Geen vergoeding voor meedoen 
Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u eventuele reiskosten vergoed.  

 

7. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met dr. Eva Bolt. 

 

Contactgegevens dr. Eva Bolt: 

Telefoonnummer: 06-41 64 59 89 (bereikbaar op maandag en donderdag 8:00-17:00) 

E-mailadres: ee.bolt@amsterdamumc.nl 

 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

 

 

 


