
 
 
 

 
 

    
 

  
 

        
          

         
       

          
        

 
            

       
        

  
 

      
       

         
           

     
 

          
      

        
        

 
 

      
      

 
  

          
 

 
   

  
  

 
 

   
  

   
 
 

Amsterdam, 20 March, 2022 

Dear sir, 

We are contacting you via this email because you are interested in participating in our study. 
Participation is completely voluntary. Participation consists of an interview, the aim of which is to gain 
insight into your experiences around PrEP, regardless of whether you have ever used PrEP or not. 
During the interview, we will discuss your experiences, perceptions, opinions and any perceived 
barriers regarding PrEP and PrEP care. With the information we collect through these interviews, we 
hope to be able to better support and advise (future) PrEP users in PrEP choice and care. 

The interview will last about an hour and will take place at the GGD Amsterdam, the DC clinic, the 
Amsterdam UMC or a place that you find comfortable. The interview can also take place online via a 
video or telephone call. The date and time of the interview will be scheduled according to your 
availability and preferences. 

The interview will be recorded with an audio recorder, but only if you give permission. This way we 
can listen back to and accurately analyze the interview. Your privacy as an interviewee is highly 
important here. All interviews are anonymized. We will omit any information that can be traced back 
to you and all information will be treated confidentially. Finally, we will write a report based on our 
anonymized findings to inform specialists in the PrEP field. 

We are very interested in your experiences and we hope that you are willing to participate in this study. 
Please let us know if you want to participate by responding to this e-mail or by calling one of us (see 
phone numbers below). We will then reach out to make an appointment with you for the interview. 
Please know that you have the right to withdraw your participation at any time without having to give 
a reason. 

If you have any questions, concerns or are seeking more information please feel free to contact Jeffrey 
Koole (jkoole@ggd.amsterdam.nl) or Feline de la Court (fdlcourt@ggd.amsterdam.nl). 

Kind regards, 
Also on behalf of: Marc van der Valk, Udi Davidovich, Maarten Bedert and Irene Bais 

Jeffrey Koole 
Onderzoeker GGD Amsterdam 
Telefoon: 0643747310 
Email: jkoole@ggd.amsterdam.nl 

Feline de la Court 
Onderzoeker GGD Amsterdam 
Telefoon: 0637423506 
Email: fdlcourt@ggd.amsterdam.nl 
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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