
Oproep: uitnodiging patiënt voor interview! 

           

Geachte collega, 

Voor het GP-consult onderzoek naar het interdisciplinair overlegplatform Prisma op verwijzingen 

naar de tweede lijn evalueren wij tevens patiënten ervaringen. Via deze brief willen wij u vragen een 

patiënt uit uw praktijk te selecteren voor interview. Ook als u niet deelneemt aan het Prisma netwerk 

vragen wij u eenmalig een patiënt te benaderen voor interview.  
 
Belang 

Bij de analyse van nieuwe ontwikkelingen in de zorg mag het patiëntenperspectief niet ontbreken. 

Daarom voeren wij een uitgebreide kwalitatieve evaluatie uit middels interviews en focusgroepen 

met patiënten. De volgende vraag staat hierbij centraal: ‘wat zijn de verwachtingen, ervaringen, 

barrières en facilitators voor een nieuw overlegplatform?’  
 
Wat hebben we nodig?  

Voor het onderzoek zoeken wij patiënten uit uw praktijk: 

 bij wie u of uw collega de afgelopen tijd een consult heeft verricht  

 en voor wie u of uw collega een specialistisch advies heeft gevraagd via telefoon, applicatie 

of e-consult. Met uitzondering van dermatologie en spoedzorg.  
 
Wat vragen we van u?   

Aangezien wij geen toegang hebben tot patiëntengegevens, willen wij u vragen om een patiënt uit 

uw praktijk te selecteren en te benaderen om mee te doen aan een interview.  

Bij deze brief ontvangt u in de bijlage een informatieflyer en een toestemmingsformulier voor de 

patiënt.   

Stappenplan: 

1. Selectie en uitnodiging van een patiënt(e). 

2. Informatieverstrekking aan de patiënt(e) (folder en toestemmingsformulier) via uw praktijk. 

3. Patiënt(e) of u/uw assistent stuurt deze retour aan UMCG of gpconsult@umcg.nl .  

4. Patiënten federatie Zorgbelang Inclusief neemt contact op met de patiënt(e) voor verder 

planning van het interview  

5. Na enkele weken zullen de onderzoekers uw praktijk contacteren voor het beloop. 

Voor een participerende patiënt ontvangt u als huisarts een vergoeding (VVV-bon van €15).  
 
Anoniem 

De onderzoeksgroep verkrijgt via dit antwoordformulier geen inzage in patiëntendossiers.  
 
Nog vragen? 
E: gpconsult@umcg.nl   

W: https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult 
 
Met collegiale groet, mede namens, 
 
Guus Janus, orthopedisch chirurg, Isala 
Suzanne Witteveen, huisarts, coördinator MCC Klik                  
Marco Blanker, huisarts-epidemioloog, universitair hoofddocent UMCG 
Sanne Sanavro, internist, onderzoeker UMCG                        
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