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Beste heer/ mevrouw, 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert een onderzoek uit 
naar de ervaringen en wensen van mensen die veel verschillende medicijnen ge-
bruiken (waaronder antipsychotica) en hun naastbetrokkenen. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). U ontvangt 
deze informatiebrief omdat u heeft aangegeven dat u mee wilt doen aan het onder-
zoek. Voordat u deze beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het 
onderzoek. In deze brief geven wij informatie over het onderzoek. Lees deze infor-
matiebrief rustig door, en bespreek het onderzoek eventueel met uw familie of 
vrienden. Hebt u na het lezen van de informatiebrief nog vragen? Dan kunt u te-
recht bij de onderzoekers. Onderaan deze brief vindt u hun contactgegevens. 
 
Wat is het doel van dit onderzoek? 
In Nederland zijn er steeds meer mensen met één of meer chronische ziekten die 
hiervoor veel medicijnen gebruiken. Uit een eerder onderzoek weten we dat de 
zorg voor deze mensen nog verbeterd kan worden. Vooral als mensen de polikliniek 
van het ziekenhuis bezoeken of plotseling in ziekenhuis of GGZ-instelling moeten 
worden opgenomen, kunnen er onduidelijkheden over de medicijnen zijn. Uit inter-
views met artsen, apothekers en verpleegkundigen weten we wat zij als mogelijke 
verbeterpunten zien. De IGZ wil echter ook weten wat mensen die veel medicijnen 
gebruiken zelf belangrijk vinden om te verbeteren in de zorg die zij ontvangen. 
 
Het doel van ons onderzoek is daarom om na te gaan wat de ervaringen en wensen 
zijn van mensen die veel medicijnen gebruiken en hun naastbetrokkenen. Om deze 
vraag te beantwoorden willen we onder andere graag weten: 

 wat u belangrijk vindt om met de huisarts/apotheker/psychiater of andere 
zorgverleners te bespreken over de medicijnen van uw naaste; 
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 welke informatie u voor uw naaste belangrijk vindt, bijvoorbeeld bij veran-
deringen in de medicijnen; 

 of er afspraken zijn tussen de artsen of andere zorgverleners van uw naas-
te, bijvoorbeeld weet elke arts steeds welke medicijnen worden gebruikt;  

 wie in de gaten houdt of alles goed gaat met het gebruik van de medicijnen 
door uw naaste. 

 
Wat houdt deelname aan het onderzoek in? 
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een 
eenmalig interview. Het betreft een groepsinterview waaraan ongeveer zeven an-
dere mensen zullen deelnemen. Het interview zal op een goed bereikbare locatie in 
de omgeving van Utrecht plaatsvinden. De reiskosten en uw deelname zullen wor-
den vergoed. Het interview zal ongeveer 2 uur duren, inclusief een koffie-
theepauze. Het interview wordt begeleid door twee onderzoekers en zal eind fe-
bruari/ begin maart 2016 plaatsvinden. Met de antwoorden die tijdens het groeps-
interview gegeven worden, zal vertrouwelijk worden omgegaan. Ook vragen we u 
een toestemmingsformulier te ondertekenen. 
 
Hoe kan ik me aanmelden voor het onderzoek?  
Een onderzoeker van het RIVM zal enkele dagen nadat u deze informatiebrief heeft 
ontvangen, contact met u opnemen met de vraag of u wilt deelnemen aan het on-
derzoek. Als u besluit om deel te nemen, zal de onderzoeker een afspraak met u 
maken voor het groepsinterview. De onderzoeker stuurt u vervolgens een bevesti-
ging van de afspraak, het toestemmingsformulier en een lijstje met de thema’s die 
tijdens het interview besproken zullen worden.  
Voordat we het interview starten, zullen we u vragen het ondertekende toestem-
mingsformulier aan ons te overhandigen. Als u het formulier niet kunt of wilt onder-
tekenen, dan kunt u helaas niet meedoen.  
 
Is deelname aan het onderzoek verplicht?  
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, kunt u 
dat doorgeven aan de onderzoeker. U hoeft daarvoor geen reden te geven. Wan-
neer u besluit niet aan het onderzoek deel te nemen, zal dit geen gevolgen hebben 
voor de zorg die u nu of in de toekomst krijgt.  
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Om de interviews te kunnen analyseren, zullen wij geluidsopnames maken. De re-
sultaten van de analyse zullen gebruikt worden voor een rapport voor onder andere 
de IGZ en voor een wetenschappelijk artikel. Het rapport wordt openbaar toeganke-
lijk. 
Niemand zal te weten komen welke antwoorden u precies heeft gegeven, omdat we 
geen persoonlijke gegevens van u zullen doorgeven aan anderen. Wij zijn verplicht 
de onderzoeksgegevens minimaal vijf jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestem-
ming als u meedoet aan dit onderzoek. De gegevens worden op een beveiligde plek 
bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers van dit onderzoek. Als u 
niet wilt dat wij uw gegevens bewaren dan kunt u helaas niet meedoen aan dit on-
derzoek.  



 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 3 van 3 

 

Datum 

9 februari 2016 

Ons kenmerk 

RFT/ groepsinterview/ 2016 

 
Aan wie kan ik vragen stellen over het onderzoek? 
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoe-
kers: Lidwien Lemmens: lidwien.lemmens@rivm.nl of 06-46860768 (ma-do) 
Marjolein Weda: marjolein.weda@rivm.nl of 030-274 4214 (mobiel: 06- 52 83 80 
53) 
 
Wij hopen van harte op uw medewerking aan dit onderzoek!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marjolein Weda en Lidwien Lemmens 
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