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Met uw hulp kunnen we de hiv-zorgdiensten voor
mensen die nieuw zijn in Europa verbeteren
Wij vragen u om deel te nemen aan een studie om meer te weten te komen
over barrières in de gezondheidszorg voor migranten die in Europa wonen.
Voordat u deelneemt, is het van belang om te begrijpen waarom dit werk
wordt gedaan. Neem alstublieft de tijd om de volgende informatie door te
lezen. Vraag het ons alstublieft indien er iets onduidelijk is of als u enige
bedenkingen heeft. Neem de tijd om te besluiten of u wilt deelnemen of niet.

Over aMASE...
Mensen van over de gehele wereld maken gebruik van
gezondheidszorgdiensten in Europa. Mensen die in het buitenland geboren
zijn, zoeken vaak pas hulp bij hiv-behandelcentra wanneer ze al erg ziek zijn
en dat kan zeer slecht zijn voor hun gezondheid. Wij voeren deze enquête uit
om uit te vinden wat sommige mensen ervan weerhoudt om eerder hulp te
zoeken bij seksuele gezondheidszorgdiensten en hiv-behandelcentra. Met
deze informatie kunnen wij de zorgdiensten verbeteren voor alle mensen die
gebruik maken van gezondheidszorgdiensten in Europa.

Veelgestelde vragen
Wie doet dit onderzoek?
Dit onderzoek is gefinancierd door de Europese Unie. Het wordt uitgevoerd
door onderzoekers van het University College London en het
Gezondheidsinstituut Carlos III in Spanje. Drs Fiona Burns en Julia del Amo zijn
verantwoordelijk voor het project en alle gegevens. Ethische goedkeuring
voor de studie is verkregen van het London Bentham Research Ethics
Committee.

Waarom ben ik gevraagd?
Wij hebben mensen nodig die buiten hun geboorteland wonen en hun
ervaringen met gezondheidszorgdiensten met ons willen delen, zodat we
kunnen weten wat goed is, wat slecht en dingen die voor verbetering vatbaar
zijn. Als u 18 jaar of ouder bent, kan uw mening het verschil maken.
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Moet ik deelnemen?
Het is geheel aan u om deel te nemen of niet. Indien u besluit om deel te
nemen, dan kunt u dit informatieblad afdrukken. U zult worden gevraagd om
het vakje aan het begin van de vragenlijst aan te tikken om aan te geven dat u
akkoord gaat met deelname. Als u van gedachten verandert, kunt u te allen
tijde simpelweg de vragenlijst sluiten.

Wat moet ik doen?
Deelname houdt in het invullen van een vragenlijst over het gebruik van
gezondheidsdiensten. Er zullen ook persoonlijke vragen worden gesteld
(bijvoorbeeld: seksueel gedrag en intraveneus drugsgebruik). Het invullen van
de vragenlijst neemt normaal gesproken ongeveer 15 tot 20 minuten in
beslag. Sommige vragen zijn erg persoonlijk van aard. Vragen die u niet wilt
beantwoorden of u waar u het antwoord schuldig op moet blijven, kunnen
worden overgeslagen.

Zal mijn deelname aan deze studie vertrouwelijk
blijven?
Ja. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. In de vragenlijst
wordt u niet om identificerende gegevens gevraagd, zodoende zult u niet
worden herkend aan de hand van uw antwoorden. Alle antwoorden die u
geeft zijn anoniem en zullen op een veilige manier worden opgeslagen.

Wat gebeurt er met de resultaten van deze studie?
De resultaten zullen worden gedeeld met de migrantengemeenschappen in
Europa, het ziekenfonds en organisaties die zich inzetten voor de gezondheid
en welzijn van uw gemeenschap. Ze zullen ook worden gebruikt voor
publicaties in academische tijdschriften. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u
van het onderzoeksteam een kopie van de resultaten krijgen.

Wat als er als een probleem is?
Indien u zich zorgen maakt of vragen heeft, dan dient u in eerste instantie
contact op te nemen met Mw. Ibidun Fakoya die haar best zal doen om uw
vragen te beantwoorden. Haar contactgegevens zijn te vinden aan het einde
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van dit informatieblad. Als er iets is waar u niet tevreden over bent en u wilt
een formele klacht indienen, dan kunt u dit doen door contact op te nemen
met de onderzoekssponsor van deze studie, het University College London,
via: +44 (0)20 7380 9937, met vermelding van kenmerk 11/0237. Alle
communicatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Meer informatie
Voor gratis informatie, advies, ondersteuning of om gewoon even met
iemand te praten over punten die in dit onderzoek naar voren zijn
gekomen, kunt u een email sturen naar het onderzoeksteam of contact
opnemen met een van de organisaties in de volgende link:
http://www.amase.eu/wp/organisations/

Hartelijk dank voor de tijd die u genomen heeft
om uw deelname aan dit onderzoek te
overwegen!
Voor meer informatie over deze studie, neem contact op met:
Dr Fiona Burns (+41 (0)20 3108 2078) • Ms Ibidun Fakoya (+41 (0)20 3108
2078)
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