Deelnemers gezocht (M/V/X)

Uitnodiging
deelname

Bent u een hulpverlener of beleidsmedewerker in de geestelijke gezondheidszorg in
Vlaanderen en/of Nederland die patiëntenparticipatie hoog in het vaandel draagt?
Bent u op dit moment als patiënt opgenomen
in een voorziening voor geestelijke gezondheidzorg (of bent u dat in het verleden geweest)?
Hebt u eventueel bijkomende expertise, kennis en/of ervaring(en) op vlak van patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen?
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THEMA:
Patiëntenparticipatie
tijdens
Multidisciplinaire
Teambesprekingen
in de Geestelijke
Gezondheidszorg

Delphi - Methode

WERKWIJZE
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende bevragingsrondes. Elke ronde kent ongeveer
hetzelfde verloop.

CRITERIA
Ronde 1: U ontvangt als deelnemer van het expertVoor het samenstellen van een expertpanel zijn we op
zoek naar gemotiveerde personen die:

WAT

_ 1 Als hulpverlener, beleidsmedewerker, ervaringswerker, ervaringsdeskundige, ... werkzaam zijn in
de GGZ in Vlaanderen en/of Nederland OF op dit
moment als patiënt opgenomen zijn in een voor-

Voor een studie rond patiëntenparticipatie tijdens

ziening voor geestelijke gezondheidszorg (of dit in

multidisciplinaire teambesprekingen in de geeste-

het verleden zijn geweest).

panel een proefversie van de vragenlijst die wordt
ontwikkeld. Deze proefversie wordt opgesteld door de
onderzoekers op basis van inzichten vanuit wetenschappelijke literatuur. U heeft tien werkdagen de tijd
om feedback te geven op deze proefversie. De verkregen feedback wordt door de onderzoekers gebundeld
en de vragenlijst wordt herwerkt naar een tweede
versie. Ronde 2: U ontvangt de aangepaste versie
van de vragenlijst en weer kan u er feedback op ge-

lijke gezondheidszorg (GGZ) zijn we op zoek naar

_ 2 Ervaring hebben met het thema patiëntenpartici-

ven. Deze procedure wordt herhaald totdat er geen

hulpverleners en (ex)-patiënten die ervaring heb-

patie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen

opmerkingen meer zijn van het expertpanel of tot er

ben met dit thema en bereid zijn deze ervaringen

en deze kennis willen delen.

consensus bereikt wordt over de finale vragenlijst.

te delen onder de vorm van een expertpanel.
De leden van het expertpanel zullen, samen met
de onderzoekers, een vragenlijst ontwikkelen.
Deze vragenlijst peilt naar de participatiecultuur

_ 3 Wensen mee te werken aan de vernieuwingen en
trends binnen het onderzoeksveld van de GGZ.
_ 4 Een kritische blik hebben en deze kunnen omzet-

_ 5 Zich deels kunnen vrij maken in de periode tus-

sprekingen in de GGZ en de variabelen die dit

sen 1 november 2017 en 31 januari 2018.

mogelijk kunnen beïnvloeden. Het uiteindelijke

_ 6 Bereid zijn om zonder vergoedingskosten

U kan deelnemen vanuit uw eigen (werk) omgeving (alle communicatie gebeurt via e-mail).

2|

Er wordt gestreefd naar maximum vier bevragingsrondes in de vooropgestelde periode.
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De rondes worden geanonimiseerd en experts
oordelen onafhankelijk van elkaar.

Vermits het om een volledig nieuw te ontwikkelen
vragenlijst gaat, die een actueel thema in de GGZ
werk in het onderzoeksveld van de GGZ.
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deel te nemen aan het expertpanel.

GGZ–voorzieningen in Vlaanderen (najaar 2018).

onderzoekt, doet het expertpanel baanbrekend

PRAKTISCH

ten in constructieve feedback.

van patiënten tijdens multidisciplinaire teambe-

doel is om deze vragenlijst te verspreiden in de

Vanaf dan stopt uw deelname aan het panel.

WEB

Wenst u deel te
nemen?
INFO

https://patientenparticipatieteambesprekingen.wordpress.com

4 | De geschatte deelnametijd is 30—45 minuten
per ronde.

Stuur voor 31 oktober een e-mail naar de onderzoeker.
Hij neemt verder contact met u op!

