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ONDERZOEK NAAR UW GEZONDHEID EN INSPRAAK 

 

Beste meneer/mevrouw 

 
Om te weten te komen hoe de inwoners van Brummen aankijken tegen hun gezondheid, start ik als 
huisarts met een online onderzoek. In deze brief ontvangt u meer informatie over dit onderzoek. 
 
Als huisarts hoop ik dat ik met dit onderzoek een eerste stap kan zetten om de zorg samen met 
andere hulpverleners te verbeteren. Het onderzoek verschaft ons inzicht in die groep mensen die de 
zorg het hardste nodig hebben, zodat wij met zijn allen sneller kunnen inspelen op mogelijke 
problemen en ze misschien wel voorkomen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de Gemeente 
en andere zorg- en welzijnsinstellingen om ons aanbod aan hulp en ondersteuning te verbeteren. 
Maar liefst hoop ik samen met u in gesprek te komen over de resultaten van het onderzoek om zo de 
inwoners van Brummen inspraak te geven in hun eigen woonomgeving als het gaat om zorg en 
welzijn.  
 
Wie kan er deelnemen aan het onderzoek? 

Alle mensen in de praktijk van 12 jaar of ouder worden gevraagd om de online vragenlijst in te vullen.  
 
Belangrijk om te weten wat u vindt 

Als huisarts is het daarom belangrijk dat ik erachter kom wat u als inwoner, burger en patiënt nodig 
heeft om lang en gezond te kunnen blijven leven in uw eigen woonomgeving. Dat is natuurlijk iets 
wat ook in de spreekkamer aan bod komt als u bij de huisarts op bezoek gaat. Maar niet alleen de 
huisarts is met uw gezondheid en welzijn bezig, ook de gemeente en andere hulpverleners spelen 
daarbij een rol. Met dit onderzoek wil ik weten of wij als hulpverleners en gemeente goed samen 
werken. Hoe u ervaart u deze samenwerking? Hoe ervaart u uw eigen gezondheid? Om u allemaal de 
kans te geven hier wat over te zeggen ontvangt u deze brief. Dus hier uw kans om te laten zien wat u 
ervan vindt. 
 
Hoe kunt u meedoen?  

Meedoen is eenvoudig en kost u ongeveer 15 minuten. Om mee te doen gaat u naar de 
onderstaande website en wordt u daar via de link gevraagd de unieke inlogcode in te vullen. De 
vragenlijst gaat dan van start. Vanaf 1 juni 2019 kunt via onderstaande link en inlog code deelnemen 
aan het onderzoek. 
 

  

Deelname aan het onderzoek ga naar:  www.meidoorn.info/onderzoek/ 
 

Persoonlijke inlogcode van:  
 
 
Let op, gebruik uw eigen unieke inlogcode. Uw gegevens worden nadat u de code heeft ingevuld 
volledig anoniem verwerkt. In de toelichting op de achterzijde leest u wat dat precies betekent.  
 

http://www.meidoorn.info/onderzoek/
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Hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. Over die 
uitkomsten ga ik na de zomer graag met u in gesprek. Aan het eind van de vragenlijst kunt u, als u dat 
wilt, zich hiervoor opgeven.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
  
 
 
Marcel Kerkhoven, huisarts 

Achtergrondinformatie 
 
De onderzoeker  

Als huisarts heb ik ervoor gekozen om een MBA-opleiding aan de Universiteit van Nyenrode te 
volgen. Om deze studie af te kunnen ronden, moet ik een onderzoek uitvoeren.  
Deze bestuurskundige opleiding heeft mij geholpen rond te kijken naar wat er in Nederland speelt en 
op welke manier dit ingrijpt op de dagelijkse zorg voor mensen, mijn patiënten en mijn vak.  En 
daarmee ook op u. Ik hoop de zorgverlening voor mensen te verbeteren.  
Dit onderzoek brengt dat doel een stap dichterbij. Met de resultaten van dit onderzoek kan ik samen 
met vertegenwoordigers van u, in overleg met de Gemeente en andere zorgverleners, zodat wij met 
zijn allen lang en gezond in onze vertrouwde woonomgeving van Brummen kunnen blijven wonen.  
  
Hoeveel tijd kost het om mee te doen? 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.  
 
Opdracht voor het onderzoek  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Zorgcoöperatie Brummen Gezond, een initiatief 
van een aantal inwoners in Brummen, die signaleren dat er veel wordt gepraat voor en over de 
behoeftes van de inwoners van Brummen, maar heel weinig mét de inwoners. De zorgcoöperatie 
hoopt dat inwoners in gesprek komen met de zorgverleners en de gemeente. De coöperatie hoopt 
dat zij samen met u de zorg en welzijn in Brummen nu en in de toekomst kan helpen vormgeven.   
 
Wie is er nog meer betrokken bij dit onderzoek? 

Het onderzoek wordt ondersteund door Proscoop (een ondersteuningsorganisatie voor de zorg en 
hulpverleners in de eerstelijn) en wordt gefinancierd door Zilveren Kruis. Jantien Heideman, als 
projectbegeleider namens Proscoop en onderzoeker Pim Valentijn, ondersteunen Marcel Kerkhoven 
bij de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in twee huisartsenpraktijken in de 
gemeente Brummen.  
 
Wat gebeurt er met de resultaten?  

Hoe meer mensen de vragenlijst in vullen, hoe beter zicht ik krijg op de gezondheid van de mensen in 
mijn praktijk en wat ze willen en misschien missen in de zorg in Brummen. Dat helpt mij om samen 
met al die andere hulpverleners en de gemeente, de plannen die er zijn beter af te stemmen op uw 
behoefte.  
  
Wat gaan we doen na het onderzoek?  

De resultaten van het onderzoek zullen in juni en juli worden verwerkt en na de zomer wordt u 
uitgenodigd in gesprek te gaan over deze resultaten (aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven 
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of u geïnteresseerd bent hieraan deel te nemen). En zal u in het najaar worden uitgedaagd om 
kritisch mee te denken of en hoe de zorgplannen van de hulpverleners en de Gemeente, passen bij 
uw wensen en verwachtingen n.a.v. het onderzoek.  
 
Koppeling gegevens en anonimiteit 

De unieke code die u in deze brief hebt gekregen maakt het mogelijk om de gegevens 
geanonimiseerd te verwerken. Door de uitkomsten van deze vragenlijst te koppelen aan andere 
geanonimiseerde gegevens, zoals hoeveel en welke medicijnen iemand gebruikt of hoeveel 
ziektediagnoses iemand heeft (bijvoorbeeld naast suikerpatiënt ook hartpatiënt of Parkinsonpatiënt), 
kan het onderzoek iets zeggen over de kwetsbaarheid van de groep die de vragenlijst heeft ingevuld. 
Meer inzicht krijgen in deze kwetsbaarheid is mede van belang voor het inrichten van de zorg in 
Brummen. Niemand kan in het kader van dit onderzoek uw medische gegevens op persoonsniveau 
inzien.  
 
 
Heeft u nog vragen mail dan naar: huisartsenonderzoekbrummen@gmail.com 

mailto:huisartsenonderzoekbrummen@gmail.com

