"
Meedoen aan het MOTAR
onderzoek was waardevol. Door
middel van een interview
werden mij vragen gesteld over
verschillende psychische
klachten. Dit heeft mij geholpen
mijn eigen klachten beter op een
rijtje te zetten. Dat vond ik ﬁjn.
Daarnaast was de interviewer
erg vriendelijk. Het was een
prettige ervaring.
Deelnemer
onderzoek

"

Zorg en onderzoek
maken samen beter

In het MOTAR onderzoek vergeleken we de werking van
antidepressiva met runningtherapie bij mensen met
depressieve- en angstklachten. We onderzochten hoe beide
behandelingen werken en welke biologische processen hierbij
belangrijk zijn.
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Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we
nieuwe behandelingen ontwikkelen en
psychische klachten voorkomen.
Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp.
Doet u mee?

Deelname is vrijwillig

Waarom doen we onderzoek bij GGZ inGeest?

U wordt tijdens uw intake gevraagd of u mee wilt doen aan onderzoek.

• Om onze behandelingen te verbeteren.

U kunt ook altijd zelf doorgeven dat u geïnteresseerd bent op

• Om iedereen een passende behandeling te kunnen aanbieden.

www.wetenschapsdesk.nl.

• Om meer kennis over psychische klachten te krijgen.

Meedoen aan onderzoek is altijd vrijwillig. U beslist dus zelf of u mee wilt doen en u

• Om klachten op een vroeg moment te kunnen opsporen en behandelen. Zo kunnen

kunt op elk moment stoppen.

we ernstigere klachten voorkomen.

Niet meedoen of stoppen heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Hoe onderzoeken we ?
We vergelijken het effect van de huidige behandeling met het effect van de
nieuwe behandeling.
We nemen vragenlijsten en interviews af. Zo gaan we na hoe het met iemand gaat
voor, tijdens en na de behandeling.
Soms kunnen we veel extra informatie uit bijvoorbeeld bloedonderzoek of
hersenscans halen.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Privacy
Uw privacy is belangrijk voor ons.
Alle gegevens worden gecodeerd en beveiligd opgeslagen.
Alle onderzoeken worden beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek. Deze commissie zorgt ervoor dat elk onderzoek zorgvuldig met
patiënten en hun gegevens omgaat.

Wat heeft ú eraan om mee te doen aan onderzoek?

Door de onderzoeksafdeling van GGZ inGeest.

U helpt mee om uw eigen zorg en die van anderen te verbeteren.

Hier werken onderzoekers en behandelaren samen om de zorg te verbeteren.

U krijgt indien mogelijk de uitslagen van de lichamelijke metingen terug.

Alleen als u dat goed vindt, neemt een onderzoeksmedewerker contact met u op.

U krijgt meer inzicht in uw klachten omdat u gevraagd wordt uw klachten bij te

Er wordt dan met u besproken aan welk onderzoek u mee kunt doen.

houden.

Meer informatie over onze onderzoeken leest u op

www.wetenschapsdesk.nl
Wetenschapsdesk@ggzingeest.nl
06-83223124

