STAP- onderzoek: Steekproef over psychose en het
behandelverloop
Wat is het doel van het onderzoek?
Bij ongeveer 1 op de 3 mensen met een psychotische kwetsbaarheid helpt de geboden
behandeling niet genoeg en blijven mensen last houden van klachten. Met dit onderzoek willen
we te weten komen hoe vaak dat gebeurt en of alle behandelmogelijkheden zijn ingezet. Hiermee
willen we in de toekomst optimale behandeling voor deze doelgroep bevorderen.
Wie kan er deelnemen?
Aan het onderzoek kunnen cliënten met een psychotische kwetsbaarheid deelnemen. De
onderzoeker zal kijken of u in aanmerking komt op basis van de door uw arts gestelde diagnose.
Cliënten die gaan deelnemen zijn in behandeling bij VIP- en FACT teams. Cliënten hebben
tenminste 6 maanden behandeling binnen VIP of FACT teams gehad (een eventuele
voorafgaande opnameperiode wordt hierbij gerekend).
Ook moeten cliënten tenminste 18 jaar zijn en de Nederlandse taal beheersen.
Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
Aan het onderzoek doen in totaal 360 cliënten mee. Deelname betekent 1 gesprek van ongeveer
1 uur. Tijdens dit gesprek wordt een interview afgenomen. Ook worden gegevens uit het
cliëntendossier gehaald. Alle gegevens worden vertrouwelijk verzameld en gebruikt.
Is er een vergoeding als ik besluit deel te nemen?
Het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel is een
vergoeding voor (extra) reiskosten mogelijk.
Waar vind ik meer informatie?
Als u meer wilt weten over wat er precies tijdens het gesprek zal gebeuren, dan kunt u daarvoor
terecht bij de onderzoeker. Ook voor andere vragen over het onderzoek kunt u vrijblijvend contact
opnemen met de onderzoeker:
Mieke Burgel
Onderzoeker
Verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ
Stap@ggzingeest.nl
06-38745789

U kunt ook aan uw behandelaar doorgeven dat de onderzoeker contact met u mag opnemen om
meer informatie te geven.
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