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Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek ‘Is PrEP een blijvertje?’. U beslist zelf 

of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het 

onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. 

Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Bij 

punt 10 vindt u haar contactgegevens. 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de ervaringen die mannen die seks 
hebben met mannen (MSM) en transgenders hebben met Pre Expositie Profylaxe (PrEP) ten 
aanzien van het seksueel welbevinden, zodat counseling binnen de seksuele gezondheidszorg 
uiteindelijk beter kan aansluiten.  

2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews. Een dergelijk interview duurt 

maximaal 60 minuten en wordt uitgevoerd door een onderzoeker wie bekend is met het 

bespreken van intieme vraagstukken. De interviews worden bij voorkeur fysiek uitgevoerd op 

locatie in Goes, maar kunnen bij uitzondering ook via videobellen afgenomen worden. De 

interviews worden afgenomen volgens een semigestructureerde lijst, waarbij de onderwerpen 

seksuele gezondheid, seksuele rechtvaardigheid, seksueel genot en seksueel welbevinden in 

combinatie met PrEP aan bod komen.  

3. Wat wordt er van u verwacht? 

De interviews worden gepland in november, december en januari. Met voorkeur worden de 

interviews gehouden op de westwal 37, te Goes. De onderzoeker reserveert hiervoor een ruimte 

met privacy. Als deelnemer dien je aan te melden bij de receptie waarna de onderzoeker je komt 

ophalen en begeleid naar de aangewezen ruimte. Voorafgaand kan de deelnemer de vragen die 

via de mail zijn gestuurd doornemen.  

4. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

Het doel van het onderzoek is dat counseling binnen de seksuele gezondheidszorg beter kan 

aansluiten bij de PrEP gebruiker. Wanneer u verteld hoe u hier tegen aan kijkt, kan dit 

meegenomen worden in de conclusie van het onderzoek.  

Nadelen van het deelname kunnen zijn dat er tijd vanuit de deelnemer wordt geïnvesteerd 

inclusief reistijd naar locatie van het interview. Daarnaast bevat het interview vragen omtrent 

seksuele gezondheid, wat de deelnemer mogelijk aan het denken zet.  

5. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
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U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is 

vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen 

waarom u niet wilt meedoen. Als u cliënt bent, krijgt u gewoon de behandeling of zorg die u 

anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. 

7. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

Na het interview kunt u bij interesse vragen naar verslag van het gesprek. Hierin kunt u 

aangeven of u het mee eens bent wat hier staat. Ook kunt u dit verslag aanvullen. Dit kunt u 

vervolgens weer terugsturen naar de onderzoeker. Nadat alle interviews zijn afgenomen, schrijft 

de onderzoeker een artikel voor de Centra seksuele gezondheid in Nederland. Indien u dit 

adviesrapport wil ontvangen, kunt u dit aangeven bij de onderzoeker. 

8. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Voor de nauwkeurige verwerking van gegevens wordt van de gesprekken een geluidsopname 

gemaakt. Deze wordt daarna ook uitgetypt. De opnames van de interviews en de uitgetypte tekst 

worden bewaard binnen een beveiligde omgeving van GGD Zeeland. 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, 

bijvoorbeeld om een verslag van het gesprek naar u terug te kunnen sturen. Elke geïnterviewde 

persoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Uw naam wordt weggelaten. Op deze 

manier blijven uw gegevens vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code bij u hoort. 

In de uitwerking van uw interview en het adviesrapport over het onderzoek wordt alleen die 

code gebruikt, nooit uw naam. 

De uitgetypte tekst van het interview wordt bewaard tot het definitieve artikel is ingeleverd en 

beoordeeld.  

9. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? (indien van toepassing) 

U krijgt voor de deelname aan dit onderzoek geen vergoeding. 

10. Wilt u verder nog iets weten? 

Voor het stellen van vragen en het inwinnen van nadere informatie over het onderzoek kunt u 

contact opnemen met:  

 

Iris Morauw 

Verpleegkundig specialist in opleiding  

iris.morauw@ggdzeeland.nl  

0683331604 

mailto:iris.morauw@ggdzeeland.nl


 

Is PrEP een blijvertje? 

 
 
 


