Informatiebrief
Geachte mevrouw, meneer,
Inleiding
Wij vragen u mee te doen aan een onderzoek, met de titel “Verduurzamen ReumanetNL”. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Hogeschool Leiden en de afdeling
fysiotherapie van het LUMC. In deze informatiebrief komt u meer te weten over dit lopende
onderzoek, lees deze informatiebrief rustig door. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen
hebben, neem dan gerust contact op met de onderzoeksgroep. Deze contactgegevens staan
onderaan deze brief.
Doel van het onderzoek
We voeren dit onderzoek uit om te achterhalen welke behoeften en verwachtingen met betrekking
tot communicatie en bereikbaarheid van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten
reumatologen, reumaverpleegkundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben. Dit helpt ons
een goed en duurzaam netwerk van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten te zetten.
Wat houdt het onderzoek voor u in?
Door middel van interviews willen wij deze informatie verkrijgen. Dit is een semigestructureerd
interview waarin vragen gesteld zullen worden omtrent de huidige situatie, de gewenste toekomstige
situatie en uw behoeften. Dit interview zal opgenomen worden en duurt ongeveer dertig minuten. U
heeft zelf geen direct voordeel aan deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek
wel nuttige gegevens opleveren.
Als u niet wenst mee te doen aan het onderzoek
U beslist zelf of u wenst mee te doen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee
te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niks te tekenen. U hoeft ook geen verantwoording af
te leggen waarom u niet wilt meedoen. Mocht u zich hebben opgegeven voor deelname aan dit
onderzoek, kunt u zich altijd nog bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.
Wat wordt gedaan met de uitkomsten?
Het onderzoek is volledig vertrouwelijk en de gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Dit houdt
in dat de individuele personen niet herkenbaar zullen zijn. De onderzoeksgegevens en
geluidsfragmenten zullen slechts met uw toestemming door daartoe bevoegde personen worden
ingezien. Deze personen zijn medewerkers en opdrachtgevers van dit onderzoeksteam. Deze staan
genoemd onder aan deze brief.
Vragen en bereikbaarheid
Het onderzoek staat onder supervisie van Dr. W.F.H. Peter en Dr. S.F.E. van Weelij van het LUMC
Leiden. U kunt voor vragen van 9.00 tot 17.00 via de onderstaande mailadressen contact opnemen
met het onderzoeksteam. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.
Onderzoeksteam:
Eva van Rooden, Studente Fysiotherapie Hogeschool Leiden
Anne-Fleur Peeters, Studente Fysiotherapie Hogeschool Leiden
Gaby Jurgens, Studente Fysiotherapie Hogeschool Leiden
Kimberley van Horssen, Studente Fysiotherapie Hogeschool Leiden
E-mailadres: POFreumanetwerk@gmail.com

Informed Consent
Verduurzamen ReumanetNL
Ik heb de informatiebrief om deel te nemen aan dit onderzoek gelezen. Ik kon aanvullende vragen
stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik deel wil nemen.
Ik weet dat deelname aan dit onderzoek volledig vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan
beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen verantwoording af te leggen.
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief staan.
Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens gedurende de looptijd van het onderzoek te
bewaren.
Ik wil meedoen aan dit onderzoek.
Naam deelnemer: ________________________________________________________________
Handtekening:

Datum: … / … / …

___________________________________________________
Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou
kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.
Naam onderzoeker(s): Kimberley van Horssen
Handtekening:

Datum: 12 / 09 / 2019
__________________________________

Naam onderzoeker(s): Eva van Rooden
Handtekening:

Datum: 12 / 09 / 2019

_____________________
Naam onderzoeker(s): Gaby Jurgens
Handtekening:

Datum: 12 / 09 / 2019

___________________________________________________

Naam onderzoeker(s): Anne-Fleur Peeters
Handtekening:

Datum: 12 / 09 / 2019

___________________________________________________

