
SARA DOET MEE AAN ONDERZOEK
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Dit is Sara. 

 

Sara wordt gebeld door een onderzoeker. 

 

Een onderzoeker is iemand die veel wil weten van een ziekte of van zorg.

 

Een onderzoeker leest veel en zoekt antwoorden op vragen. 

De onderzoeker stelt vragen aan veel mensen.

 

De onderzoeker wil ook vragen stellen aan Sara. 

De onderzoeker vraagt: “Wil je mee doen aan het onderzoek?”
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Sara praat met haar man en kinderen. Ze vertelt over de onderzoeker. 

De onderzoeker wil vragen stellen aan Sara.

Haar man en kinderen vragen wat Sara wil. 

Wil ze mee doen aan het onderzoek?

 

Sara weet het niet.

Misschien wel.
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De onderzoeker belt terug.

Wil Sara meedoen met het onderzoek?

 

Sara wil misschien meedoen.

 

De onderzoeker wil bij Sara langskomen.

 

De onderzoeker en Sara maken een afspraak. 
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De onderzoeker komt langs.

“Hallo, ik heet Nadia.”

 

Nadia vertelt wat ze gaat doen in het onderzoek.

Ze gaat Sara veel vragen stellen. 

 

Alles wat Sara zegt is belangrijk. 

Sara kan geen foute antwoorden geven.

Nadia vraagt aan Sara of ze de vragen en antwoorden ook mag opnemen. 

Sara vindt dat goed. 
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Nadia gaat vragen stellen voor het onderzoek. 

Voor ze vragen stelt legt Nadia aan Sara uit dat Sara anoniem blijft. 

Anoniem betekent dat Nadia de naam van Sara niet in het onderzoek opschrijft. 

Nadia vertelt de naam van Sara ook niet aan een dokter of een verpleegkundige.

Nadia vraagt aan Sara of ze het goed heeft uitgelegd. “Kun je het aan mij 

vertellen? Dan weet ik of ik het goed heb uitgelegd.”

Nadia vraagt nog een keer of Sara mee wil doen.

Ja, dat wil Sara.
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Nadia vertelt dat het veel vragen zijn. 

Het gesprek duurt vaak meer dan 1 uur.

 

Sara hoeft niks te doen. Sara hoeft alleen antwoorden te geven op de vragen. 

 

Als ze geen antwoord wil geven op een vraag mag dat ook.

Nadia neemt het gesprek op met haar telefoon. 

Zo kan Nadia later nog een keer luisteren wat Sara haar verteld heeft.  
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De vragen zijn nu klaar. 

Nadia weet nu veel van Sara.

Ze weet ook veel van de andere mensen die ook meedoen met het onderzoek.

 

Bedankt Sara.
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Nadia schrijft op wat ze weet.

Dat duurt lang.

Ze schrijft een verslag. 

Nadia noemt Sara’s naam niet in het verslag. 

Sara blijft anoniem.

Dokters kunnen dat verslag lezen. En weten nu ook meer over de ziekte en de zorg. 

De dokter kan nu andere patiënten beter helpen.
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