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DEELNEMERSINFORMATIE VOOR GROEPSDISCUSSIES 
 

Het cultiveren van online veilige ruimten: Onuitgesproken twijfel aanpakken om het 
vertrouwen in vaccins op te bouwen bij gezondheidswerkers in België 

 
Versie 1.0, 08/10/2021 

  

Welkom 
Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan ons onderzoeksproject. Dit project werd 
opgezet door de eenheid Sociaal-ecologisch Gezondheidsonderzoek van het departement 
Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, in samenwerking met de KU 
Leuven, Institut Pasteur (Frankrijk) en de London School of Tropical Medicine and Hygiene 
(VK). 
 

Informatie over de studie en uw deelname 
Gezondheidswerkers spelen een belangrijke rol in de manier waarop andere leden van de 
samenleving COVID-19 vaccins en vaccinatie begrijpen. Veel gezondheidswerkers in België en 
over de hele wereld hebben echter ook hun eigen bezorgdheden over de COVID-19 vaccins. 
Uit de resultaten van het TransVaxx-project van dit team, dat eerder in Vlaanderen werd 
uitgevoerd in 2020-21, bleek dat er sprake was van 'onuitgesproken twijfel', waarbij sommige 
gezondheidswerkers zich ongemakkelijk voelden bij het bespreken of uitspreken van hun 
bezorgdheden over de vaccins en vaccinatie, vooral wanneer er druk was om zich te laten 
vaccineren of wanneer er in andere landen vaccinatieverplichtingen voor 
gezondheidswerkers werden verkondigd (bv. in Frankrijk en de VS/New York). De 
doelstellingen van dit project zijn om te luisteren naar de gevoelens (of bezorgdheden) van 
gezondheidswerkers over de vaccins en om manieren te onderzoeken om een dialoog op 
gang te brengen over COVID-19 vaccins en vaccinatie. Meer specifiek tracht dit project een 
antwoord te geven op de volgende vraag: Wat is er nodig om een online ruimte te creëren 
waar gezondheidswerkers zich veilig voelen en in dialoog kunnen gaan over hun eigen 
bezorgdheden over vaccins en vaccinatie of over die van anderen? 
 
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze groepsdiscussie, willen we u vragen om 
uw gedachten en ervaringen te delen en enkele antwoorden te geven op onze vragen. Uw 
deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U heeft het recht uw deelname ten allen tijde 
te stoppen of te weigeren een vraag te beantwoorden, ook na afloop van het interview (tot 
het einde van de data-analyse). Deelnemers aan een groepsdiscussie kunnen verschillende 
meningen hebben, dit is normaal en deze moeten openlijk gedeeld kunnen worden in groep. 
We vragen u wel om elkaars mening te respecteren. 
 
In het geval dat deze groepsdiscussie als een virtuele meeting wordt uitgevoerd, gebruiken 
we Zoom of Teams als instrument voor videoconferenties. De link voor het gebruik van Zoom 
is beveiligd met een wachtwoord en wordt niet openbaar gemaakt. Bij Teams wordt de 
beveiliging verzekerd doordat elke deelnemer door een wachtruimte zal moeten komen die 
wordt beheerd door (een van) de onderzoekers1. Alleen u en de andere deelnemers 
uitgenodigd voor deze specifieke video-bijeenkomst, en de interviewer(s) zullen toegang 
hebben tot deze video-bijeenkomst. Als u toestemming geeft dat er voor deze 

 
1 https://support.microsoft.com/nl-nl/office/instellingen-voor-deelnemers-voor-een-vergadering-teams-wijzigen-53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e 
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groepsdiscussie een audio- of video-opname wordt gemaakt, zal het audio- of videobestand 
worden verwijderd zodra we de door u verstrekte informatie transcriberen of samenvatten. 
Alle informatie die rechtstreeks aan uw identiteit kan worden gekoppeld, wordt uit onze 
bestanden verwijderd. 
 
Aangezien we ons in groep bevinden, moet u er rekening mee houden dat de informatie die 
u deelt niet anoniem is voor de andere aanwezige deelnemers. Wij vragen iedereen die 
deelneemt aan deze discussie de privacy van de andere deelnemers te respecteren en alle 
informatie die door anderen wordt gedeeld en hun identiteit vertrouwelijk te houden. De 
onderzoekers zijn wel gebonden door het beroepsgeheim bij het verzamelen en verwerken 
van uw gegevens. Dit betekent dat zij uw identiteit nooit zullen bekendmaken, ook niet in een 
wetenschappelijke publicatie of een voordracht, en zij de gegevens gecodeerd zullen opslaan 
en verwerken (d.w.z. uw identiteit in de studie vervangen door een identificatienummer = 
pseudo-anoniem). Wij wijzen u erop dat, hoewel de onderzoekers alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen zullen nemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te 
waarborgen, er altijd een minimaal risico is op openbaarmaking van uw privé-informatie. 
 
De voordelen van uw deelname bestaan vooral uit het op gang brengen van een dialoog 
tussen de verschillende belanghebbenden die een rol spelen bij het garanderen van een 
goede strategie voor de COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de 
volksgezondheidsautoriteiten, die vervolgens de bezorgdheden van de gezondheidswerkers 
over de COVID-vaccins kunnen integreren in de regionale vaccinatieprogramma's. Bovendien 
zal u een vergoeding van € 15,- ontvangen voor de tijd en eventuele transportkosten die u 
besteedt om deel te kunnen nemen aan deze groepsdiscussie. Wij zullen u vragen een 
ontvangstbewijs te ondertekenen voor het ontvangen van dit bedrag. 
 
Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Institutional Review Board van het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde. 
 
Vragen over privacy 

Zoals alle gegevens worden ook de gegevens die in het kader van de studie verzameld worden 
uiterst vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de 
Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Belgische 
Wetgeving (Belgische wet 30 Jul 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kunt de lokale Data Protection 
Officer (voor ITG) bereiken op e-mail informatieveiligheid@itg.be of op het nummer +32 (0) 
3 247 07 43. 
 
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de 
Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de 
wetgeving inzake gegevensbescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (e-mail: 
contact@apd-gba.be, Tel +32-2-274-4800, website: 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 
Als opdrachtgever van het onderzoek, is het instituut Tropische Geneeskunde de 
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens die verwerkt worden in het 
kader van deze studie. 
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Indien u vragen hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken of uw recht op inzage, correctie, 
eventueel stopzetting van de verdere verwerking wil uitoefenen, dan kan u hiervoor steeds 
terecht bij de hoofdonderzoeker van deze studie (e-mail: to Koen Peeters, kpeeters@itg.be). 
Indien u naderhand nog bijzondere aandachtspunten heeft of klacht wenst neer te leggen, 
kan u terecht bij het privacy team van het Instituut Tropische Geneeskunde (e-mail: 
informatieveiligheid@itg.be). 
 
Contact opnemen 
Indien u vragen heeft voor, tijdens of na uw deelname aan dit onderzoek, kan u ons 
contacteren via e-mail aan Koen Peeters, kpeeters@itg.be, of Charlotte Gryseels, 
cgryseels@itg.be (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Volksgezondheid, 
Antwerpen). 
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Toestemming 

Ik heb de informatie in dit document gelezen en de onderzoeker heeft het mij ook uitgelegd. 
Ik neem vrijwillig deel aan deze studie.   

 

Studie code:   (affix ID code label here) 

 

 
Naam van de deelnemer:      Datum 
 
 
_____________________________________   _____________________ 
 
 
 
Handtekening van de deelnemer:      Datum 
 
 
_______________________________________    ____________________ 
 
 
 
Handtekening van de onderzoeker      Datum 
 
 
______________________________________   _____________________ 
 


