Gebruik interviewgegevens

Aanmelden

De interviews worden gebruikt voor het onderzoek en

Bent u ouder van een kind tussen de 0 en 18 jaar en wilt u

voor de PratenOverGezondheid website, indien u hier

zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek? Dat

toestemming voor heeft geeft.

kan door contact op te nemen met de onderzoeker via

Vrijwilligheid
Uw medewerking aan het onderzoek is volledig op

onderstaande gegevens of via het invullen en terugsturen
van het antwoordformulier. Een postzegel is niet nodig.
Na aanmelding neemt de onderzoeker contact met u op.

vrijwillige basis. Ook nadat u toestemming heeft gegeven, kunt u deelname aan het onderzoek altijd en
zonder nadere toelichting stopzetten. Uw keuze om al

Is uw kind tussen de 10 en 18 jaar en wil hij/zij zijn/haar

dan niet mee te doen heeft op geen enkele wijze gevol-

ervaringen met de gezondheidszorg met ons delen?

gen voor de zorg die u of uw kind door uw huisarts, ziek-

Dat kan! Neem dan contact op met de onderzoeker.

enhuis, of andere zorginstellingen wordt geboden.

Uitvoering en goedkeuring

Nog vragen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Universi-

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft

tair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Gezond-

of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen

heidswetenschappen, Sectie Sociale Geneeskunde en

met Griet-Anne Banga. Zij staat u graag te woord en is

wordt geleid door mw.dr. M.A. (Manna) Alma. De Me-

bereikbaar op:

disch Ethische Toetsingscommissie van het UMCG heeft
het onderzoek goedgekeurd.

Griet-Anne Banga
Onderzoeker
Telefoon: 06 - 55 25 68 44

De PratenOverGezondheid website biedt herkenbare
en betrouwbare informatie over ervaringen met ziekte,
gezondheid en zorg.

“Het is fijn om de ervaringen van anderen te lezen. Dan
hoeft het nog niet precies hetzelfde te zijn , maar dat je
iets herkent”(patiënt)

E-mail: g.a.banga@umcg.nl

Kinderen en
ouders aan
het woord
over de zorg

Uw ervaring telt!

Doel

PratenOverGezondheid van het Universitair Medisch Cen-

Voor een goede organisatie van de gezondheidszorg voor

trum Groningen (UMCG) verzamelt ervaringen rondom

kinderen is het van belang dat er aandacht is voor de ervar-

zorg, ziekte en gezondheid. Op dit moment zijn wij bezig

ingen van kinderen en ouders met de zorg. Het doel van dit

met een onderzoek waarbij we op zoek zijn naar de ervar-

onderzoek is om daar inzicht in te krijgen. Door middel van

ingen van kinderen en ouders met de gezondheidszorg

interviews worden de ervaringen van ouders en kinderen

voor kinderen. Dit onderzoek heet MOCHA.

met de gezondheidszorg voor kinderen in kaart gebracht
en gepresenteerd op de website van PratenOverGezond-

PratenOverGezondheid
Het doel van PratenOverGezondheid is het bieden van

heid.

Groepsinterview
Een groepsinterview vindt plaats met zes tot acht ouders. In een groepsinterview kunt u uw persoonlijke

herkenbare en betrouwbare informatie door patiënten en

Wie zoeken wij?

mantelzorgers aan lotgenoten. Dit noemen we ervarings-

Wij zoeken ouders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die

ervaringen van andere deelnemers. De groepsinterviews

verhalen. Ervaringsverhalen bieden niet alleen steun en in-

hun ervaringen met de gezondheidszorg willen delen -

worden opgenomen op audio en duren ongeveer ander-

formatie aan patiënten zelf, maar ook aan familie, vrienden,

ongeacht of uw kind in goede gezondheid is of een ziekte

half tot twee uur. De groepsinterviews vinden plaats op

(werk)omgeving en zorgverleners. Deze informatie wordt

of beperking heeft. Daarnaast zoeken wij specifiek ouders

een makkelijk te bereiken locatie.

met toestemming van betrokkenen online gepubliceerd

van kinderen met ADHD of traumatisch hersenletsel. Als

en geïllustreerd met video- en audiofragmenten op de

deelnemer aan het onderzoek wordt u uitgenodigd voor

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

wesite www.pratenovergezondheid.nl. De website is voor

een groepsinterview of een persoonlijk interview.

Het interview wordt opgenomen op audio. Wanneer u

ervaringen met de zorg delen en kunt u reageren op de

iedereen vrij toegankelijk. Op dit moment heeft de website

daar toestemming voor geeft, wordt ook een video-op-

ervaringsverhalen over diabetes, dementie en nierziekte.

name gemaakt. Enige tijd na het interview krijgt u de uit-

Bezoekers van de website kunnen interviews lezen en

Persoonlijk interview

video- en audiofragmenten beijken of beluisteren.

In een persoonlijk interview wordt u eerst gevraagd uw

het nalezen en eventueel aanpassen of aanvullen waar

persoonlijke ervaringen met de gezondheidszorg te delen.

nodig. U bepaalt zelf of u uw interview beschikbaar stelt

Daarna zal de interviewer vragen stellen over onderwerpen

voor de PratenOverGezondheid website, en of wij daarbij

die in gesprekken met andere ouders als belangrijk naar

gebruik mogen maken van alleen tekstfragmenten of

voren zijn gekomen. Het interview kan bij u thuis plaatsvin-

ook video- en audiofragmenten. Het is mogelijk om uw

den, of wanneer u dat op prijs stelt op een andere locatie.

ervaringen anoniem op de website te plaatsen door ge-

De dag en het tijdstip van het interview wordt in overleg

bruik te maken van een andere naam. Persoonsgegevens

met u gekozen. De duur van het interview hangt af van

zoals adres en telefoonnummer worden niet op de web-

hoeveel u te vertellen heeft. Meestal duurt een persoonlijk

site geplaatst. Indien u uw interview alleen beschikbaar

interview één tot twee uur.

stelt voor het onderzoek, wordt alle informatie anoniem

geschreven tekst van het interview thuisgestuurd. U kunt

verwerkt. Dit betekent dat uw naam en andere persoonlijke gegevens uit het interview worden verwijderd.

