
Voelt u zich moe? 
Bent u bang voor de terugkeer van kanker? 

Of voelt u zich somber? 

Doe mee aan de MATCH-studie! 

Een onderzoek naar de psychologische 
behandeling van vermoeidheid, angst en 

somberheid na kanker 

Waarom dit onderzoek?  

Vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en 
somberheid zijn de 3 meest voorkomende klachten 
na kanker. Er bestaan psychologische behandelingen 
die effectief zijn in het verminderen van                                 
vermoeidheid, angst en somberheid na kanker.          
Helaas zien we dat deze behandelingen niet bij              
iedereen even goed  helpen.  

Het doel van de MATCH-studie is om uit te  
zoeken hoe we vermoeidheid, angst en  
somberheid na kanker nog beter kunnen  
behandelen. Dit doen we door 2  
behandelingen met elkaar te vergelijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom meedoen? 

U draagt bij aan het ontwikkelen van een betere    
psychologische nazorg voor u en anderen met       
kanker.  

Wie kan meedoen? 

Patiënten die de medische behandeling hebben 
afgerond voor kanker. Daarnaast bent u: 

 18 jaar of ouder; 

 Heeft u last van vermoeidheid, angst voor 
terugkeer van kanker of somberheid; 

 Bent u 6 maanden tot maximaal 5 jaar voor 
het laatst medisch behandeld voor kanker.  

 

Wat houdt meedoen in? 

 U krijgt behandeling door middel van    
cognitieve gedragstherapie voor uw  
vermoeidheid, angst of somberheid door 
een gekwalificeerde psycholoog;  

 De behandeling duurt gemiddeld 6  
maanden; 

 U vult op verschillende momenten  
vragenlijsten in; 

 U vult eventueel aanvullende metingen in 
via uw mobiele telefoon.  

 

Aan de behandeling zijn geen kosten verbonden. 
Meedoen aan de MATCH studie duurt in totaal 12 
maanden.  



Anders dan gebruikelijke zorg? 

Wanneer u besluit om deel te nemen heeft dit 
geen invloed op de medische zorg die u van uw 
behandelend specialist krijgt. De medische zorg 
blijft dus hetzelfde.  

De psychologische behandeling in dit onderzoek 
voldoet aan de huidige standaarden in de zorg, 
zoals deze normaal gesproken wordt verstrekt. 
In dit onderzoek varieert enkel de vorm en de 
samenstelling van de behandeling waarvan we 
het effect willen meten.  

 

Is mijn deelname vrijwillig? 

Uw deelname is geheel vrijwillig. U beslist dus 
zelf of u wel of niet deel wilt nemen aan het 
onderzoek.  

Als u meedoet, kun u ten allen tijd stoppen met 
deelname aan het onderzoek zonder uw redenen 
op te geven.  

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?  

Al uw gegevens worden vertrouwelijk 
behandeld. Uw gegevens worden onder  een 
code verwerkt en zijn niet te herleiden tot uw 
naam en persoonlijke gegevens. 

Hoe meedoen ? 

 Uw behandelend arts geeft na                   

toestemming uw contactgegevens aan het 

onderzoeksteam van de MATCH studie 

door of u meldt uzelf aan via onze website 

www.amc.nl/MATCH.  

 Wij informeren u verder over de MATCH-

studie.  

 Wanneer u besluit om deel te  nemen aan 

de MATCH-studie vragen we u om een                          

toestemmingsformulier te ondertekenen.  

 Daarna gaan wij na of u aan de gestelde 

criteria van de studie voldoet. Wij sturen u 

een aantal vragenlijsten toe en vragen        

informatie op bij uw behandelend arts.  

 Indien u voldoet aan de gestelde criteria 

van de studie, doet u mee. 

 Via loting wordt u vervolgens ingedeeld in 

de controlegroep of in de interventie-

groep. 

 De controlegroep krijgt een reeds            

bestaande behandeling. 

 De interventiegroep krijgt een nieuwe 

vorm van behandeling.  

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

de proefpersonen informatiebrief. 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd? 

Kijk op onze website voor meer  

informatie en meld u aan! 

Website 

Contactgegevens 

www.amc.nl/MATCH 

E-mailadres:  

matchmp@amc.uva.nl 

 

Telefoonnummers:  

020-5663622 (onderzoeksteam) 

020-5667730 (secretariaat) 


