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Uitnodiging tot deelname aan een onderzoek naar de impact van klinische incidenten op huisartsen

Geachte dokter, heer, mevrouw
Wanneer er in de gezondheidszorg een klinisch incident plaatsvindt, is er meer dan één slachtoffer.
Een klinisch incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de
patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Ook de zorgverlener heeft moeite
om deze traumatische gebeurtenis te verwerken. Helaas wordt hier momenteel nog niet veel
aandacht aan besteed. Naast het menselijke aspect, is het van belang om gepaste opvang te voorzien
om nieuwe incidenten te vermijden en het minder goed functioneren of zelfs wegvallen van de
zorgverlener te voorkomen.
Doel van dit onderzoek
In dit onderzoek willen we nagaan welke impact een klinisch incident heeft op de huisarts, zowel
professioneel als persoonlijk. Daarnaast willen we onderzoeken welke ondersteuning er werd
voorzien of aan welke ondersteuning men behoefte had.
Wie is kandidaat voor deelname aan dit doctoraatsonderzoek?
Elke huisarts die ooit in zijn of haar carrière betrokken is geweest bij een klinisch incident en hiervan
gevolgen op professioneel en/of persoonlijk vlak heeft ervaren.
In deze fase van het onderzoek zijn we op zoek naar de menselijke impact van het klinische
incident voor de huisarts. Casussen met gerechtelijke gevolgen worden in deze fase van het
onderzoek geëxcludeerd.
Wat wordt er van u verwacht?
Wanneer u beslist om deel te nemen aan dit onderzoek, bent u bereid om tijdens een interview te
vertellen over het incident, de gevolgen van het incident op uw professionele en/of persoonlijke
leven en de ondersteuning die u nadien heeft gekregen. Het interview zal plaatsvinden op een
moment en plaats door u gekozen en zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.
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Privacy
Het gesprek wordt opgenomen met een bandopnemer, maar deze geluidsopname wordt enkel
gebruikt in functie van de verwerking van de gegevens. Er zal bij het bekendmaken van de resultaten
op geen enkel moment verwezen worden naar uw naam, persoonsgegevens of organisatie.
Vrijwillige deelname
Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. U kunt zich op ieder moment uit het onderzoek
terugtrekken zonder hiervoor een reden te moeten geven.
Vergoeding
U ontvangt geen financiële vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. De interviews gebeuren op
vrijwillige basis.
Ethische richtlijnen
Ethisch goedgekeurd door de thesiscommissie van de KU Leuven.
U wenst deel te nemen aan het onderzoek of hebt nog vragen?
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Eva Van Gerven. U hebt het
recht om zorgvuldig en voldoende geïnformeerd te zijn. Als u beslist deel te nemen, maken we een
afspraak voor het interview.

Alvast dank voor uw interesse!
Met de meeste hoogachting
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