
Oproep voor deelname interview 
 
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om mee te doen aan een interview!  
We willen van jou leren! We willen graag vragen stellen over jouw dag, jouw leven en waar je hulp bij 
nodig hebt. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Academy het Dorp, wij ondersteunen bij vraagstukken over digitale hulpmiddelen in de zorg. 
Wij onderzoeken, adviseren en begeleiden bij het inzetten van digitale hulpmiddelen. 
 
Waarom doen we dit?  
We willen weten wat iemand met Ademhalingsondersteuning (AO) nodig heeft, kan en wil. Van 
daaruit kan gewerkt worden naar het vergroten van zelfstandigheid. Digitale hulpmiddelen kunnen 
helpen om zelfstandiger te leven, maar moeten dan wel goed aansluiten bij een persoon. Een 
belangrijke eerste stap hierin, is onderzoeken bij welke activiteiten mensen met AO precies om hulp 
vragen. Om dit te weten te komen gaan we mensen interviewen. Is het bijvoorbeeld fijn dat familie 
of een vriend je helpt bij dagelijkse activiteiten? Wat betekent het voor jou dat je om hulp moet 
vragen? Gebruik je al digitale hulpmiddelen om meer zelf te kunnen doen?  
 
Wat gaan we met de uitkomsten van het interview doen? 
Als wij weten welke hulp er nodig is gaan wij zoeken naar digitale hulpmiddelen die hiervoor gebruikt 
zouden kunnen worden. Daar gaan wij dan iets over schrijven en verspreiden dit, zodat 
zorgmedewerkers en mensen met AO hier meer van te weten komen.  
 
Wie willen wij interviewen? 
Voor ons onderzoek willen wij mensen interviewen die gebruik maken van AO. 
Je moet 18 jaar of ouder zijn om mee te kunnen doen. Iemand die je nog niet kent gaat met je in 
gesprek en gaat je vragen stellen. Deze vragen moet je zelfstandig kunnen beantwoorden. 
 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
Als we jou gaan interviewen dan komen wij bij je langs. We hebben eerst telefonisch of via email 
contact om deze afspraak te plannen. 
Jij mag zelf aangeven wanneer je dat wilt en hoe laat. Het interview duurt ongeveer 45 minuten. 
Tijdens het interview zijn er 1 of 2 mensen aanwezig die vragen stellen over jouw dag, jouw week en 
waar je hulp bij nodig hebt. Ook wordt er gevraagd wat dat voor jou betekent.  
Als je ergens niet op wilt antwoorden, dan kun je dat natuurlijk altijd zeggen. Heb je deelgenomen 
aan het onderzoek, dan houden we je op de hoogte van de resultaten. En natuurlijk schrijven we 
nergens jouw naam of andere persoonsgegevens op. Alle informatie wordt anoniem gebruikt.  
 
Ik wil meedoen! Wat nu? 
Lijkt het jou wat om geïnterviewd te worden? Wat leuk! Je kunt een mailtje sturen naar 
sabine.bakker@academyhetdorp.nl en laten weten dat je mee wilt doen. Je kunt ons ook bellen op 
het nummer: 06 57 994 912. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak in te plannen.  
 
Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Charlotte van Esch via 
charlotte.van.esch@spierziekten.nl of 06-82114110.  
 
We hopen jou binnenkort te spreken! 
 
Sabine Bakker  & Isabelle Geerdink 
Academy het Dorp 
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