
 

 

Prof. dr. ir. ing. Walter Daems 
Centrum voor Zorgtechnologie 

Campus Groenenborger 
Groenenborgerlaan 171 
B-2020 Antwerpen 

walter.daems@uantwerpen.be 
T +32 3 265 8727 

Antwerpen, 18 april 2017 
 

Betreffende: Deelname onderzoek 
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Het Centrum voor Zorgtechnologie (CZT) is een interfacultair centrum van de Universiteit Antwerpen. 
We ontwikkelen nieuwe technologie voor een betere zorg in Vlaanderen en proberen dat te doen 
vanuit de noden van het individu. Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) werken we aan de ontwikkeling van een nieuw hulpmiddel dat de bediening van 
een pc, smartphone en tablet door middel van hoofdbeweging zou moeten faciliteren.  
 
Om zo goed mogelijk aan de noden van de eindgebruikers te kunnen voldoen zijn wij op zoek naar 
testpersonen die ervaring hebben met een systeem dat gebruik maak van hoofdbesturing. 
Voorbeelden hiervan zijn een HeadMouse Nano of Extreme, een QUHA, of een Lucy 4.  
 
Indien u gebruik maakt van een van deze toestellen, of een ander apparaat aangestuurd door middel 
van hoofdbesturing, zouden wij u willen vragen of u bereid bent om deel te nemen aan ons 
onderzoek om dit hulpmiddel verder op punt te stellen. Het onderzoek zal naar verwachting één à 
twee uur in beslag nemen en zal bestaan uit een gebruikerstest met het huidige prototype en een 
vragenlijst. 
 
Indien u ons wilt helpen, kunt u  

 uw contactgegevens registreren op onze website www.czt.be/onderzoek-czt, of 

 onderstaand formulier naar ons opsturen (naar het adres vermeld op het contact-formulier).  
 
Voor meer informatie kunt u ook een e-mail sturen naar onderzoek.czt@uantwerpen.be of ons 
contacteren per telefoon op het nummer +3232658727.  
 
Indien u geselecteerd wordt voor het onderzoek zal er met u contact opgenomen worden om 
verdere informatie te verstrekken en afspraken te maken. Indien u deelneemt aan het onderzoek, 
zullen uw kosten (bv. vervoer) door ons vergoed worden. Uw gegevens zullen veilig opgeslagen 
worden en nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verstrekt aan derden.  
 
Alvast bedankt voor uw tijd en hopelijk tot binnenkort. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Walter Daems 
Centrum voor Zorgtechnologie 
walter.daems@uantwerpen.be 
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Aanmeldformulier onderzoek Centrum voor Zorgtechnologie 
 
Indien u mee wenst te werken aan het onderzoek, vul dan onderstaand formulier in en stuur dit op 
naar: 
Walter Daems 
Campus Groenenborger, Lokaal G.V325 
Groenenborgerlaan 171 
B-2020 Antwerpen 
 
Naam    : ______________________________________________________________ 
 

Voornaam  : ______________________________________________________________ 
 

Gemeente  : ______________________________________________________________ 
 

Leeftijdscategorie :   18-25 jaar 
     26-35 jaar 
     36-45 jaar 
     46-55 jaar 
     56-65 jaar 
     65+ 
 

Ik heb ervaring met :  HeadMouse Nano 
Meerdere antwoorden   HeadMouse Extreme 
mogelijk    QUHA 
     Ander nl: 
 

Hoe lang in gebruik :  0-2 maanden 
     3-5 maanden 
     6-12 maanden 
     Langer dan 1 jaar 
 

Uur in gebruik p.d. :  0-2 uur per dag 
     3-5 uur per dag 
     6-8 uur per dag 
     Meer dan 8 uur per dag 
 

Telefoonnummer : ______________________________________________________________ 
 

E-mailadres  : ______________________________________________________________ 
 

 Ik ga akkoord dat mijn gegevens opgeslagen worden door de Universiteit van Antwerpen ten 
behoeve van het onderzoek. 

 Ik ga akkoord dat de Universiteit mij contacteert in functie van het onderzoek.  

 Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt kunnen worden in het kader van het onderzoek 
met een mogelijke publicatie van de resultaten waarbij volledige anonimiteit gegarandeerd 
blijft. 

 

Datum:  Handtekening wettelijke 
vertegenwoordig(st)er: 

 
 

 


