IT4Anxiety
Verzorger
Beste Deelnemer,

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de IMAGINE-studie: "Innovatieve technologieën voor de geestelijke gezondheidszorg: een sociaal-antropologische
en klinische benadering - een studie van Noordwest-Europa".
Deze studie wordt gefinancierd door het INTERREG-project Noord-West-Europa IT4Anxiety. Het wordt uitgevoerd door het Samenwerkingscentrum van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHOCC) voor onderzoek en opleiding op het gebied van de geestelijke gezondheid in Lille.
Er zullen vragenlijsten worden verspreid in 5 landen: België, Frankrijk, Duitsland, UK-Schotland, UK-Noord-Ierland en Nederland.
Het doel van dit onderzoek is het gebruik, de behoeften en de verwachtingen te beschrijven van de verschillende actoren die met de nieuwe technologieën te
maken hebben (zorgverleners, gezondheidswerkers/geestelijk verzorgers, gebruikers van geestelijke gezondheidsdiensten). Deze internationale studie zal een
vergelijking van de ontwikkeling en gebruik van deze nieuwe technologieën in verschillende landen mogelijk maken.
Om aan dit onderzoek deel te nemen, moet u 18 jaar of ouder zijn, vrijwilliger zijn en de taal spreken van het land waar u deelneemt.
Deze studie zal u geen directe voordelen opleveren. Het zal ook geen risico's, beperkingen of nadelige gevolgen hebben.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U kunt het overal en op elk moment invullen. U kunt ook hulp vragen van
gezondheidswerker als u dat wenst.
Aangezien de enquête vrijwillig is, staat het u vrij al dan niet deel te nemen en/of uw toestemming op elk moment tijdens de enquête in te trekken, zonder dat
u uw beslissing hoeft te verantwoorden. Uw antwoorden worden niet bewaard.
De vragenlijsten zijn anoniem. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers die bij het onderzoeksproject betrokken zijn en zij zullen u aan de hand
van de vragenlijsten niet kunnen identificeren.
De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en/of presentaties. Deze resultaten zullen geen informatie
bevatten die u zou kunnen identificeren.
Voor deze studie, die niet onder de wet van Jardé valt, moet een verklaring worden afgelegd bij de Nationale Informatie commissie (CNIL), die verantwoordelijk
is voor de bescherming van persoonsgegevens.
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Het
is onmogelijk om gegevens te verwijderen zodra de vragenlijst is gescand en geanonimiseerd, omdat wij u dan niet meer kunnen identificeren.
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Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
Psychiatrie Nord Pas-de-Calais op het volgende e-mailadres: protection.donnees@ghtpsy-npdc.fr
Of per post naar het volgende adres
Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de GHT Psychiatrie Nord Pas-de-Calais
Direction Générale
EPSM Lille Métropole
104 rue du Général Leclerc
59280 Armentières
Indien u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet zijn gerespecteerd of dat het toegangscontrolesysteem niet voldoet aan de regels
inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de CNIL (www.cnil.fr).
De gedigitaliseerde gegevens die in het kader van deze studie worden geproduceerd, zullen door de WHOCC gedurende maximaal 15 jaar worden bewaard.
De algemene resultaten zullen beschikbaar zijn op de IT4Anxiety-website. Als u deze wilt inzien, kunt u ook contact opnemen met het IMAGINE-onderzoeksteam.
Bij vragen of problemen in verband met het project kunt u ook contact met ons opnemen op de volgende adressen:
anna.ewalds-mulliez@ghtpsy-npdc.fr
Zorg voor uzelf: als u de behoefte voelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een gezondheidsprofessional
☐ Ik ga akkoord met deelname aan dit onderzoek
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OVER U!
1. Wat is het land waar u woont?
☐ Frankrijk

☐ Verenigd Koninkrijk-Schotland

☐ Verenigd Koninkrijk-Noord-Ierland

☐ België

☐ Nederland

☐ Duitsland

2. Bent u[een]:
☐ Verzorger

☐ Lid van mantelzorgvereniging

☐ Eerstegraads familielid van een persoon met een mentale stoornis (dwz:

ouders, volle broers en zussen of kinderen)
☐ Tweedegraads familielid van een persoon met een mentale stoornis
(dwz: grootouders, kleinkinderen, tantes, ooms, neven, nichten)

☐ Vriend of familielid van een persoon met een mentale stoornis

☐ Anders
Anders [vul in]:

3. Wat is uw leeftijd?:

4. Wat is uw geslacht?
☐ Man

☐ Vrouw

☐ Non-binair
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GEBRUIK VAN DIGITALE TOOLS EN TECHONOLOGISCHE OPLOSSINGEN IN MENTALE GEZONDHEID
Onder de volgende digitale tools en technologische oplossingen die bijdragen tot de verbetering van uw geestelijke gezondheid:
Smartphone
applicaties

5.
6.

7.

8.

Online
therapieën
(telefonische
consultaties
etc.)

Virtual reality

Zintuigelijke
therapie (licht-,
aroma-, en
cardiale
coherentie
therapie)

Online peer
ondersteuning
(Facebook
groepen,
WhatsApp etc.)

Digital content
(blogs, videos,
podcasts etc.)

Websites

Kunstmatige
intelligentie
(chabot, serious
games etc.)

Ik heb er al van
gehoord
Ik gebruik het
om voor een
naaste/familielid
te zorgen
Ik zou het
aanraden aan
een
naaste/familielid
Ik zou het graag
willen
ontdekken

Hoe vaak gebruikt u de volgende tools in de zorg voor een familielid:
 Als u bij vraag 6 “Ik gebruik het om voor een naaste/familielid te zorgen" hebt aangekruist, ga dan alleen verder voor de instrumenten en oplossingen die
u hebt aangekruist. Zo niet, ga dan direct naar vraag 17.

Zelden
9.

Soms

Smartphone applicaties
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Vaak

Altijd

10. Online therapieën
(telefonische consultaties etc.)
11. Virtual reality
12. Zintuigelijke therapy (licht-,
aroma-, en cardiale
coherentie therapie)
13. Online peer-to-peer
ondersteuning (Facebook
groups, WhatsApp etc.)
14. Digital content (blogs, videos,
podcasts etc.)
15. Websites
16. Kunstmatige intelligentie
(chabot, serious games etc.)

Hoe vaak adviseert u de volgende tools aan familieleden?
 Als u bij vraag 7 “Ik zou het aanraden aan een naaste/familielid " hebt aangekruist, ga dan alleen verder voor de instrumenten en oplossingen die u hebt
aangekruist. Zo niet, ga dan direct naar vraag 25.
Zelden

Soms

17. Smartphone applicaties
18. Online therapieën
(telefonische consultaties,
etc.)
19. Virtual reality
20. Zintuigelijke therapy (licht-,
aroma-, en cardiale
coherentie therapie)
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Vaak

Altijd

21. Online peer ondersteuning
(Facebook groups, WhatsApp
etc.)
22. Digital content (blogs, videos,
podcasts etc.)
23. Websites
24. Kunstmatige intelligentie
(chabot, serious games etc.)

TOEGANG TOT DIGITALE TOOLS OF TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN IN DE MENTALE GEZONDHEIDSZORG :
25. Waar gebruikt u deze digitale tools in de zorg van een familied?
☐ Bij mijn familielid thuis

☐ Op de werkvloer van mijn familielid

☐ Thuis

☐ In een zorginstelling (ziekenhuis,
gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk,
medische en mentale gezondheidscentrum etc.)

☐ In a medisch-sociale centrum

☐ In een openbare ruimte (café, restaurant,
bibliotheek, gemeentehuis etc)

☐ Niet gebruikt op een specifieke plaats

☐ Anders

Anders [vul in]:

26. Waar zou u uw familielid met deze tools willen ondersteunen?
☐ Bij mijn familielid thuis

☐ Op de werkvloer van mijn familielid

☐ Thuis

☐ In een zorginstelling (ziekenhuis,
gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk,
medische en mentale gezondheidscentrum etc.)

☐ In a medisch-sociale centrum

☐ In een openbare ruimte (café, restaurant,
bibliotheek, gemeentehuis etc)
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☐ Ik zou niet graag een specifieke
plaats willen hebben voor mijn gebruik

☐ Anders

Anders [vul in]:

Van deze apparaten:
Smartphone

Tablets

Computers

Virtual reality headset

Verbonden apparaten
(bijv. Smart Watch,
Polsband etc.)

Niets

27. Bezit ik
28. Heb ik
toegang tot
29. Gebruik ik
het liefst
30. Zou ik
graag willen
gebruiken

ERVARING MET BETREKKING TOT DIGITALE TOOLS EN TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN IN DE MENTALE ZORG:
Hoe zou u uw gebruik van deze tools beoordelen/evalueren?
 Als u bij vraag 6 “Ik gebruik het om voor een naaste/familielid te zorgen" hebt aangekruist, ga dan alleen verder voor de instrumenten en oplossingen
die u hebt aangekruist. Zo niet, ga dan direct naar vraag 38.
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Heel moeilijk

Moeilijk

Noch moeilijk noch
makkelijk

31. Smartphone
applicaties
32. Online
therapieën
(teleconsultaties
etc.)
33. Virtual reality
34. Zintuigelijke
therapie ((licht-,
aroma-, en
cardiale
coherentie
therapie)
35. Online peer
ondersteuning
(Facebook
groups,
WhatsApp etc.)
36. Digital content
(blogs, videos,
podcasts etc.)
37. Websites
38. Kunstmatige
intelligentie
(Chabot, serious
games etc.)
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Makkelijk

Heel makkelijk

Ik weet het niet

In hoeverre bent u het eens of oneens met elk van de volgende uitspraken:

Helemaal mee oneens
1

Mee oneens
2

Neutraal
3

39. Ik vind het gebruik van
de tool over het
algemeen gemakkelijk.
40. Ik ben geïnformeerd
over en getraind in het
gebruik van deze tools.
41. Ik weet hoe ik met de
ontwikkelaar/ontwerper
kan communiceren om
de oplossingen aan mijn
behoeften aan te
passen
42. Ik vind de tools te duur
43. Ik zou graag
ondersteund willen
worden in mijn eerste
gebruik
44. De tools lijken mij niet
intuïtief
45. Ik ben bang om fouten
te maken
46. Ik vind het moeilijk om
het scherm te lezen
47. Ik kan het geluid van de
tools niet goed horen
48. Ik ben aan het beven
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Mee eens
4

Helemaal mee eens
5

49. Ik ben bang om de
apparaten te laten
vallen
50. Ik weet niet hoe ik de
bedieningselementen
moet gebruiken
51. Ik vind het moeilijk om
op het toetsenbord te
typen (fysiek of
numeriek)

Andere problemen of faciliteiten die u bij het gebruik van deze tools bent tegengekomen (facultatief):
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52. Hoe is uw frequentie van gebruik van deze hulpmiddelen beïnvloed sinds het begin van de COVID-19 crisis in de gezondheidzorg?
☐ Verlaagd

☐ Ongewijzigd

☐ Verhoogd

Specificeer (soort tool, uitrusting etc.)
(facultatief)

 Indien u tijd heeft, gelieve vraag 53 en 54 te beantwoorden (facultatief). Zo niet, ga dan direct naar vraag 55.
53. Kunt u enkele toepassingen, objecten of apparaten noemen die u al hebt gebruikt/ gebruikt als u zorgt voor een familielid/naaste?

54. Kunt u nadenken over een digitale of technologische oplossing die u nodig zou hebben/ handig zou zijn om uit te vinden, om een familielid/naast te
ondersteunen?
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UW DEELNAME AAN ONLINE MENTALE ZORG PROJECTEN
55. Is u ooit gevraagd om deel te nemen aan een project in verband met online mentale gezondheid (ontwikkeling van een mobiele applicatie, virtual realityprogramma etc.)
☐JA

☐NEE

 Zo ja, gaat u verder. Zo nee, dan hebt u de vragenlijst ingevuld. 

56. In welk stadium van het project(en) werd u gevraagd om deel te nemen?
☐ In de ontwikkelingsfase/Uitwerkingsfase

☐ Tussenfase van het project

☐ Laatste fase van het project
(validatie, proeflezen)

☐ Expertise op aanvraag

57. Voelde u zich tijdens deze deelname bekwaam voor het verwachte niveau van deelname?
☐ Niet competent

☐ Een beetje competent

☐ Competent

☐ Zeer competent

☐Weet niet

☐ Zeer nuttig

☐Weet niet

58. Hoe nuttig voelde u zich tijdens de deelname aan de uitvoering van het project?
☐ Niet nuttig

☐ Een beetje nuttig

☐ Nuttig

59. Bent u betaald voor uw deelname aan het project?
☐ JA

☐ NEE

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek 
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