
 

 

 

Wat is uw mening over het aanbod van lichaamsgerichte  
activiteiten binnen het Marikenhuis? 

  

Geachte heer/mevrouw, 

Wij zijn Mirte Schuurmans en Tessa Doornberg, studentes fysiotherapie aan de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In het kader van onze studie doen wij 

onderzoek naar het aanbod van de lichaamsgerichte activiteiten binnen het 

Marikenhuis: wat zijn de wensen en behoeften van u, als gast van het 

Marikenhuis. U beslist uiteraard zelf of u wilt deelnemen. Voordat u de beslist of 

u deelneemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. In deze 

informatiebrief leest u daar meer over. Bespreek het eventueel met partner, 

vrienden of familie.  

Doel van het onderzoek 

Op dit moment is er nog een redelijke beperkt aanbod aan lichaamsgerichte activiteiten. Denkt u daarbij o.a. aan  
massage, wandelgesprekken, haptonomie of kennismaking met energetische therapie. Maar er is geen compleet 
beeld van de wensen en behoeften van de bezoekers. Daar hoopt dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan te 
leveren.   

Uitvoering onderzoek 

Ons onderzoek bestaat uit twee delen. 
1: Analyse van de websites van inloophuizen in Nederland met betrekking tot het huidige aanbod van 
lichaamsgerichte activiteiten. 
2: Interviews met bezoekers van het Marikenhuis over hun wensen en behoeften op het gebied van 
lichaamsgerichte activiteiten.  

Wij vragen u deel te nemen aan het tweede onderdeel, de interviews. Indien u deelneemt aan dit onderzoek, vult 
u een toestemmingsverklaring in en zal er met u een afspraak gemaakt worden voor een interview. Gezien de 
aard van het onderzoek is er geen goedkeuring nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie 

Tijdens het interview vragen wij naar uw mening over de lichaamsgerichte activiteiten binnen het Marikenhuis en 
naar uw eventuele wensen en behoeften. Het gesprek zal plaatsvinden via een beeldverbinding, bij voorkeur via 
Skype. Dit in verband met de gezondheidsvoorschriften van het RIVM omtrent het coronavirus. 

De interviews zullen plaatsvinden in week 16 en 17 (13 april - 26 april 2020). Het interview zal 30 tot 60 
minuten duren.  
 
Algemene informatie 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen? 
Het voordeel kan zijn dat het Marikenhuis aan de hand van dit onderzoek nieuwe activiteiten gaat aanbieden. Het 
kan daarbij gaan om activiteiten die beter bij u passen dan het huidige aanbod. Want: er wordt serieus naar u 
geluisterd en uw mening wordt zeer gewaardeerd!  
Een mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat u 30 tot 60 minuten van uw tijd kwijt bent aan het onderzoek. Er zijn 
geen kosten aan het interview verbonden. 



 

 

 

 

 

Wat als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
U beslist zelf of u meedoet aan het interview. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder 
niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. 
Als u wel meedoet, kunt u zich op elk moment bedenken en stoppen met onderzoek, zelfs tijdens het interview. 

Gebruik en bewaren van uw gegevens 
Om uw privacy te beschermen worden uw gegevens geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld. De gegevens 
worden versleuteld. De sleutel blijft veilig opgeborgen in de vertrouwelijke database van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. 
De gegevens worden anoniem verwerkt in het onderzoeksrapport. Uw gegevens worden zolang als nodig voor 
onderzoek bewaard, tot een maximum van zes maanden. Daarna zullen de gegevens worden vernietigd. 

Aanmelding onderzoek 

Indien u na het doornemen van de informatiebrief wilt deelnemen aan het onderzoek, verzoeken we u om uw 
telefoonnummer en bijgevoegd toestemmingsverklaringformulier ondertekend door te sturen per mail of post. 
Ook als u nog aanvullende vragen heeft over het onderzoek of de procedure kunt u ons een e-mail sturen. 

U kunt mailen naar: po.marikenhuis@gmail.com.   

Of het toestemmingsverklaringformulier opsturen naar: 

Onderzoek Marikenhuis 
p/a Waterschap 59 
5345 RA Oss 

Wij zullen telefonisch contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en om een afspraak in te 
plannen voor het interview.  

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en uw interesse voor dit onderzoek gewekt te hebben. 

  

Met vriendelijke groet, 

Mirte Schuurmans en Tessa Doornberg 

Studentes fysiotherapie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
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Toestemmingsverklaring  |  Informed consent 

Ik heb onderstaande informatie begrepen en geef toestemming voor deelname aan dit onderzoek .  

• De onderzoeker heeft mij duidelijk uitgelegd waar het onderzoek over gaat, wat ik voor het onderzoek moet 

doen en wat dit voor mij betekent.  

• Ik kies er zelf voor om mee te doen met dit onderzoek.  

• Ik mag op elk moment stoppen. Ik hoef dan niet uit te leggen waarom ik wil stoppen met het onderzoek.  

• De onderzoeker heeft mijn vragen goed beantwoord. Als ik nog vragen heb over het onderzoek, zal de 

onderzoeker die beantwoorden.  

• Voor het onderzoek mag er een geluidsopname van mij worden gemaakt. Deze opname wordt alleen gebruikt 

om op te kunnen schrijven wat ik heb gezegd. Als het onderzoek klaar is, wordt de opname gewist.  

• Het onderzoek is anomiem. De onderzoeker zal mijn naam niet noemen bij de verslaglegging en in  de 

onderzoeksrapportage. De onderzoeksresultaten worden anoniem gepresenteerd.   

 

Datum:   ____   __________    _________ 

 

Naam deelnemer:  ____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________   -    _______________________ 

 

Handtekening:   __________________________________________________ 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker: 

• Ik heb een mondelinge en (indien mogelijk) schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek.  
• Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden.  
• De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige 

gevolgen ondervinden.  

Datum:   _____  _________    ________ 

 

Naam onderzoeker:  _______________________________________________________________________ 

 

Handtekening:   _______________________________________________________________________ 

 


