
Vergoeding? 

Afhankelijk van de duur van de studie 
ontvangt u een onkostenvergoeding of 
maakt u kans op het winnen van een 
prijs. 

 
Contact? 

Benieuwd naar extra informatie? Aarzel 

niet om ons vrijblijvend te contacteren!  

Sara Kindt, Elke Van Lierde, 
VLFP@ugent.be, 09/264.86.90 
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Gezocht  
Deelnemers wetenschappelijk onderzoek 

Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten en FibroRes vzw willen ten volle wetenschappelijk 

onderzoek naar chronische pijn ondersteunen. Daarom zal in samenwerking met de 

Universiteit Gent binnenkort een aantal studies worden uitgevoerd naar de invloed van 

chronische pijn op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naaste omgeving. In één van 

de geplande onderzoeken zal nagegaan worden welke de impact van ouderlijke pijnklachten 

is op hun kinderen. Voorts wordt ook onderzoek gepland naar de helpende rol van partners.  
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Wat? 

Invullen van vragenlijsten en bijhouden 
van een dagboek (optioneel), online 
(indien nodig met pen en papier) 

 
Waar en wanneer? 

Deelname van thuis uit in voorjaar 
2015 

 

Wie? 

Mensen met chronische pijn 
+ Indien van toepassing: partner en/of 
kind(eren) 

 

Interesse? 

Wenst u deel te nemen? Registreer via 

volgende link: 

http://www.limey.ugent.be/VLFP/  
Na uw registratie zal een onderzoeker 

telefonisch contact met u opnemen om 

verdere  informatie te verschaffen over 

het gepland onderzoek.  

Uiteraard staat het u op dat moment 

nog vrij om te beslissen om al dan niet 

deel te nemen aan desbetreffende 

studie.  
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