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WIL JE GRAAG MEER
WETEN?

Het IMMERSE team heeft uw hulp
nodig! Daarom nodigen we  u
graag uit om deel te nemen aan
onze studie:

Deel 1 = online vragenlijst (20
minuten )
Deel 2 (optioneel + vergoeding) = 
 interview (45 minuten)
Klik op deze link:

Of scan de QR code om deel te
nemen
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https://redcap.gbiomed.kuleuven.be/surveys/?s=FEJFJW9APL4AHNWL
https://redcap.gbiomed.kuleuven.be/surveys/?s=FEJFJW9APL4AHNWL


Wat is het project?
IMMERSE is een Europees project met als doel het ontwikkelen van een
smartphone app voor clinici en zorggebruikers om de geestelijke
gezondheidszorg te verbeteren. Met deze app is het mogelijk om gedurende
meerdere dagen veranderingen in de ervaring van de gebruiker (zoals
stemming, mentale problemen of symptomen) in zijn/haar dagelijks leven vast
te leggen. Dergelijke informatie is belangrijk voor zowel de zorggebruiker als
de behandelend arts/psycholoog bij het effectief opzetten van een
behandeling.

Waarom zou ik deelnemen?
Uw deelname helpt ons bij het ontwikkelen en optimaliseren van onze app.
Tijdens de eerste onderzoeksfase willen we graag van u weten hoe onze app er
uit hoort te zien, waar onze app aan moet voldoen en wat mogelijke
belemmeringen kunnen zijn in het gebruik er van. Uw antwoorden zullen ons
helpen in de tweede fase, waar we onderzoeken hoe het gebruik van de app in
de praktijk veranderingen kan brengen in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat kan ik verwachten als ik deelneem?
Wenst u deel te nemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw
gegevens zijn anoniem en worden opgeslagen op een beveiligde server, zo is
het niet mogelijk om u ermee te identificeren. In het eerste deel zal u een
online vragenlijst invullen, die ongeveer 20 minuten zal duren. U krijgt hiervoor
een link die u doorverwijst naar een platform waar u de vragenlijst kan invullen.
Het tweede deel van het onderzoek is een individueel interview van ongeveer
45 minuten; dit is optioneel. Reiskosten worden vergoed en je krijgt een
beloning van 10 euro als je deelneemt aan het interview.
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