
 
 
 

 
 

  
 

              
                 

                  
            

              
        

 
                

               
                 

  
 

            
              

           
               

            
   

 
                  

                  
                  

           
 

                
         

           
 

    
  

           
 

  
    

  
  

 
    

    
  

   
 
 

Geachte meneer/mevrouw/x, 

We benaderen u via deze mail, omdat u geïnteresseerd bent in deelname aan onze studie. Deelname 
is volledig vrijwillig. De deelname zal bestaan uit een interview, waarbij het doel is om inzicht te 
krijgen in uw ervaringen rondom PrEP, ongeacht of u ooit PrEP wel of niet heeft gebruikt. Het gaat 
om uw ervaringen, percepties, opvattingen en eventueel ervaren barrières rondom PrEP en PrEP-
zorg. Met de informatie die we krijgen uit deze interviews hopen wij (toekomstige) PrEP-gebruikers 
beter te kunnen ondersteunen en adviseren over PrEP. 

Het interview duurt ongeveer een uur en zal plaatsvinden op de GGD Amsterdam, de DC kliniek, het 
Amsterdam UMC of een plaats die u zelf prettig vindt. Het interview kan ook online plaatsvinden via 
een video of telefonisch gesprek. De datum en het tijdstip van het interview zullen in overleg met u 
gepland worden. 

Het interview zal worden opgenomen met een audiorecorder, indien u hier toestemming voor geeft. 
Op deze manier kunnen we het interview terugluisteren en analyseren. Hierbij is uw privacy als 
geïnterviewde belangrijk. Alle gesprekken worden geanonimiseerd. Wij zullen gegevens die herleid 
kunnen worden tot u weglaten en alle informatie zal vertrouwelijk worden verwerkt. Tot slot zullen 
wij een geanonimiseerde rapportage over onze bevindingen schrijven om specialisten in het PrEP-
werkveld te informeren. 

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en we hopen dat u bereid bent deel te nemen aan deze 
studie. Graag horen wij, in reactie op deze mail of telefonisch, of wilt deelnemen. Wij maken dan een 
afspraak met u voor het interview. Weet ook dat u het recht heeft om op ieder moment uw deelname 
terug te trekken zonder dat u een reden hiervoor hoeft te geven. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u contact op nemen met de 
onderzoekers: Jeffrey Koole (jkoole@ggd.amsterdam.nl) of Feline de la Court 
(fdlcourt@ggd.amsterdam.nl). In de bijlage is de uitnodiging ook in PDF toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens 
Marc van der Valk, Udi Davidovich, Maarten Bedert en 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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