Kwalitatief onderzoek
naar de uitwisseling van psychosociale
informatie en patiëntvoorkeuren
tijdens het multidisciplinaire overleg op
oncologie-afdelingen

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep
Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit
Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en
bespreken
van
psychosociale
informatie
en
patiëntvoorkeuren mbt behandeling tijdens het
multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Voor
deze studie zijn we nog steeds op zoek naar bereidwillige
participanten.
Wie kan deelnemen?

Deze studie betreft zuiver wetenschappelijk onderzoek,
goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van
het UZ Brussel (B.U.N. 143201939232). De informatie
verzameld tijdens de focusgroep wordt volledig anoniem
door het onderzoeksteam verwerkt.

Psychologen, verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten die minimum 1 jaar werkervaring hebben in
oncologie. Voor een deelname is het geen vereiste dat u
als zorgverlener deelneemt aan de MOC; andere vormen
van multidisciplinair overleg (bv. teamvergaderingen,
onco-overleg, ...) worden in deze studie evenzeer in
beschouwing genomen.

Bent u nu reeds overtuigd van deelname? Dan horen wij
dit graag per mail of telefonisch via Mevr. Saskia Baes
 saskia.baes@vub.be
 +32 (0)2 477 4767

Heeft u nog bijkomende vragen en/of opmerkingen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via onderstaande
contactgegevens.

Of door hier je contactgegevens achter te laten:

Wat wordt er concreet verwacht?
Deelname aan de studie vereist éénmalige deelname aan
een focusgroep. Afhankelijk van de interactie, discussie
en nood aan pauze zal de totale duur van de focusgroep
ongeveer 2 uur bedragen. Er zal een focusgroep
gehouden worden in Gent (UZ Gent) en één in
Antwerpen (ZNA Jan Palfijn). Aansluiten kan op de voor u
dichtstbijzijnde locatie. Ze zullen half-eind januari
plaatsvinden (exacte data worden bepaald in
samenspraak met de participanten). Drank en
versnaperingen zullen worden voorzien.

Alvast BEDANKT voor uw deelname!

Waarom deelnemen?

OPROEP VOOR STUDIEPARTICIPANTEN

Wij zijn er ons van bewust dat deelname aan deze studie
tijd en motivatie vraagt. De percepties en ervaringen van
de directe zorgverleners zijn echter onontbeerlijk in het
onderzoek naar de rol die verpleegkundigen en
psychologen op dit moment en in de toekomst (kunnen)
opnemen in het multidisciplinair overleg voor
oncologische patiënten.
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