INFORMATIE VOOR DEELNEMERS INTERVIEW

Wat is het doel van het onderzoek?
Vanaf maart is er door de coronapandemie veel veranderd in de gezondheidszorg, zo ook in de
huisartsenzorg. U heeft dat mogelijk ook gemerkt bij uw eigen huisarts of op de huisartsenpost. Wij
willen graag weten wat er voor u is veranderd en wat u daarvan vond. De resultaten van het
onderzoek zijn belangrijk om de huisartsenzorg te verbeteren, ook wanneer er geen pandemie is.
Hoe gaan we dat onderzoeken?
We gaan interviews houden met patiënten. Tijdens dat interview stelt een onderzoeker u vragen
over uw ervaringen met de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. We vragen u welke
veranderingen u heeft gemerkt en wat u daarvan vond. Dat interview wordt opgenomen en
uitgetypt, zodat de onderzoekers de interviews kunnen analyseren.
Wie mogen er mee doen?
U kunt meedoen als u:
 tijdens de coronapandemie in uw huisartsenpraktijk bent geweest;
 wel zorg hadden willen of moeten hebben van hun huisarts maar die niet hebben gekregen.
Wat houdt deelname in?
 Interview van maximaal 45 minuten. Het interview zal telefonisch of via videobellen
plaatsvinden, afhankelijk van uw voorkeur.
 Voor uw deelname krijgt u een VVV bon ter waarde van €25,-.
Hoe kunt u deelnemen?
Als u wilt meedoen klikt u op de link en vult u de vragen in. Aan de hand van deze vragen zullen de
onderzoekers bepalen of u mee kunt doen met het interview. Als u in aanmerking komt zal een
onderzoeker telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te plannen.
Wat gebeurt er met de verkregen informatie?
De interviews worden letterlijk uitgetypt. Daarbij worden alle persoonlijke gegevens weggelaten, zodat
de interviews niet meer naar u te herleiden zijn. De verkregen informatie zal 15 jaar worden bewaard,
zodat ze mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden voor ander onderzoek.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers.
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