
 
 Proefpersoneninformatie voor deelname aan Wetenschappelijk onderzoek  
De ‘sinque App en weegschaal’ – een pilotstudie  
 
Geachte meneer/mevrouw,  
 
Wij nodigen u uit om mee te doen aan het ‘sinque App’ onderzoek. Meedoen aan dit onderzoek 
houdt in dat u gedurende twee weken gebruik maakt van een digitale weegschaal welke in 
verbinding staat met de bijbehorende applicatie genaamd sinque. 
Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw 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 onderzoekers om uitleg als u vragen heeft. Uiteraard kunt u over deelname 
aan het onderzoek overleggen met uw partner, vrienden of familie.  
 
1. Algemene informatie  
De sinque app is aan applicatie op de smartphone die een verbinding heeft met de bijbehorende 
digitale weegschaal. Deze weegschaal geeft geen exact getal van uw gewicht in kilogrammen maar 
een trend van uw gewicht. Gebaseerd op eerdere keren dat u de weegschaal heeft gebruikt, zal de 
app een patroon maken van uw gewicht. Hiermee kunt u zien of u de afgelopen tijd gemiddeld bent 
afgevallen, aangekomen of op het zelfde gewicht bent gebleven. Ook zal de sinque app een 
verwachting maken van uw gewicht voor de aankomende twee weken. Hierdoor weet u dat u een 
bepaald resultaat kunt verwachten wanneer u op deze manier door gaat. De applicatie kan ook exact 
uw gewicht laten zien, maar de ontwikkelaar van dit product heeft gekozen om dit standaard uit te 
zetten en alleen gemiddelde trends te laten zien. De app en weegschaal zijn ontwikkeld door een 
commercieel bedrijf Easy Way to Health. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het LUMC. De 
uitvoerend onderzoeker is een student aan de Vrije Universiteit en loopt stage bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC). De medisch ethische toetsingscommissie Zuidwest Holland 
heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek kunt u 
nalezen https://www.metczwh.nl/home.html.  
 
2. Doel van het onderzoek  
Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen waarom mensen deze applicatie en weegschaal 
wel of niet zouden gebruiken. Ook willen we graag weten wat mensen van de gewicht trends vinden 
in plaats van exacte kilogrammen zoals reguliere weegschalen die tonen. 
 
3. Achtergrond van het onderzoek  
Onderzoek heeft aangetoond dat een exact getal voor gewicht soms kan demotiveren, aangezien 
iedereen qua gewicht betere en minder goede dagen kent. Motivatie wil wel eens verloren gaan na 
een onverwacht resultaat op de weegschaal, ook al hoeft dit niet representatief te zijn voor de 
afgelopen periode. Dit is jammer, want één van de meest effectieve manieren om af te vallen is door 
het zelf nauwkeurig bij te houden wat voor veranderingen je gewicht door maakt. Door het 
monitoren van je eigen gewicht intact te houden maar wel een completer beeld te geven van de 
afgelopen tijd, probeert de sinque app mensen een overzicht te geven van hun gewicht en probeert 
het mensen zo gemotiveerd mogelijk te houden.  
 
4. Wat meedoen inhoudt  
Het onderzoek duurt slechts 2 weken. U kunt de sinque app downloaden in de app store van zowel 
Android als iPhone toestellen. Daarna kunt een account aanmaken op de singue app. U kunt de 
weegschaal en app zo vaak als u wilt gebruiken. Na twee weken gebruik wordt u verzocht een 
vragenlijst in te vullen. De link voor de digitale vragenlijst ontvangt u via email. Ook kan u benaderd 
worden voor een interview, dit ligt aan de hoeveelheid mensen die mee doen aan het onderzoek. 



Het interview bestaat uit een twintigtal vragen die u mondeling zal beantwoorden via de telefoon of 
op een locatie die voor u goed uit komt. Dit interview zal ongeveer 30 minuten duren en zal gaan 
over uw ervaringen met de sinque app.  
 
5. Mogelijke nadelige effecten  
Behalve de tijd die u nodig heeft voor de vragenlijst, het wegen en eventueel het interview, zijn er 
geen nadelige effecten van dit onderzoek.  
 
6. Mogelijke voordelen  
Een mogelijk voordeel is dat u als deelnemer inzicht krijgt in uw gewicht en ook kunt zien wat voor 
gevolgen uw levensstijl heeft op uw gewicht in de nabije toekomst van twee weken. 
  
7. Als u niet mee wilt doen of wilt stoppen met het onderzoek  
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek . Deelname is vrijwillig. Als u wel meedoet, kunt u zich 
altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. 
De gegevens die tot dat moment verzameld zijn, worden gebruikt voor het onderzoek.  
 
8. Einde van het onderzoek  
De planning is dat het onderzoek loopt tot halverwege april 2019. Tot aan dat moment worden 
deelnemers in de studie toegelaten. U neemt echter slechts gedurende 2 weken in die periode deel 
aan het onderzoek. U wordt in principe niet geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.  
 
9. Verstrekking van de sinque weegschaal 
Als u via de reguliere manier aan de sinque weegschaal bent gekomen door deze te kopen via de 
webshop is het volgende voor u niet van toepassing. Als u via de onderzoekspagina van de website 
van Easy Way to Health bent aangemeld voor het onderzoek heeft u de sinque weegschaal in 
bruikleen gekregen. Deze weegschaal mag u gebruiken tot het einde van onderzoek eind april. U 
wordt verzocht na het interview de weegschaal te retourneren. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en privacy  
Voor het onderzoek is het nodig dat uw gegevens van de digitale vragenlijst bewaard worden voor 
het onderzoek. Daarnaast wordt er gekeken hoe vaak er de verschillende onderdelen van de app zijn 
bezocht. Deze gegevens betreffen geen gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Ook zal de 
applicatie data generen die gebruikt wordt voor de interviews. Deze data wordt gecodeerd 
opgeslagen en alleen gedecodeerd mits dit nodig is om personen uit te nodigen voor de interviews. 
Uw antwoorden op de vragenlijst zijn anoniem opgeslagen net als uw antwoorden op de interviews. 
 
Uw gegevens  
Als u meedoet stuurt de app uw gegevens beveiligd door via HTTPS/SSL naar de AWS (Amazon Cloud 
Service) waar alles versleuteld op wordt opgeslagen. Alleen de onderzoekers van deze studie kunnen 
bij deze gegevens en de eindverantwoordelijke voor data van Easy Way to Health. Data is anoniem 
opgeslagen voor elke partij. 
Toegang tot de app op uw smartphone wordt beveiligd door Touch ID of de code die u ingesteld heeft. U dient 
ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw smartphone en persoonlijke informatie. Wij 
bewaren uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en doen ons uiterste best 
om toegang tot uw gegevens te beveiligen. Wij kunnen echter niet volledige veiligheid garanderen. 
Oneigenlijke toegang tot uw smartphone, software of hardware kan de veilige opslag van uw gegevens 
belemmeren. De app bevat links naar andere websites. De onderzoeker is niet verantwoordelijk voor het 
privacy beleid van deze websites.  
Bewaartermijn gegevens  
Uw gegevens moeten vijftien jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.  
Intrekken toestemming  



U kunt deze toestemming altijd weer wijzigen in de app. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het 
moment dat u uw toestemming intrekt worden dan nog wel gebruikt in het onderzoek.  
Koppelen van gegevens  
Er zullen geen gegevens uit de app gekoppeld worden aan uw medisch dossier of aan andere 
persoonsgegevens.  
Uitwisselen gegevens met andere landen  
Er zullen geen gegevens uit dit onderzoek uitgewisseld worden met andere Europese of niet-
Europese landen.  
Geen vergoeding voor meedoen  
De ‘sinque App’ is gratis. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek.  
 
 
11. Wie betaalt dit onderzoek en wie voert het uit?  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde in het 
LUMC. Het onderzoek in het LUMC wordt geleid door prof.dr. Niels Chavannes (Public Health en 
Eerstelijnsgeneeskunde) en dr. Marise Kasteleyn (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde). Gert-Jan 
Storre (Vrije Universiteit) is de stagiair op de onderzoek en zal de interviews afnemen.  
 
12. Wilt u verder nog iets weten?  
Als u nog iets wilt weten, kunt u dit vragen via de coördinerend onderzoeker.   
 
13. Ondertekening toestemmingsformulier  
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan het 
onderzoek. Als u mee wilt doen kunt u via de website van Easy Way to Health een weegschaal in 
bruikleen krijgen gedurende de tijd van het onderzoek. Na het onderzoek wordt u gevraagd uw 
weegschaal van Easy Way to Health retour op te sturen met de bijgevoegde retourbox, of in te 
leveren tijdens het interview wanneer van toepassing.  Als u zelf al een weegschaal heeft aangeschaft 
kunt u met die weegschaal meedoen.  
 
14. Bijlagen bij deze informatie A: Contact gegevens; B. Toestemmingsformulier Bijlage A: 
contactgegevens  
Coördinerend onderzoeker   
Dr. Marise Kasteleyn (wetenschappelijk onderzoeker)  
Afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, V6-22  
E-mail: m.j.kasteleyn@lumc.nl  
T: +31-(0)71-528479  
 
Uitvoerende onderzoeker 
Gert-Jan Storre  
Afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 
E-mail: G.J.Storre@lumc.nl 
T: +316 18481824  
 
 



Bijlage B: Toestemmingsformulier (in app)  
Het toestemmingsformulier zult u via de applicatie sinque op uw smartphone krijgen en betreft een 
digitaal toestemmingsformulier.  
 
- Ik heb de informatie gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 
had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.  
 
- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.  
 
- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens voor de beantwoording 
van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. De gegevens die verzameld worden zijn hierboven 
genoemd.  
 
- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens 
kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die 
inzage door deze personen.  
 
Ik geef toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te  
benaderen voor een vervolgonderzoek:  
Ik wil meedoen aan dit onderzoek.  
 
Handtekening proefpersoon:  
Datum: 


