
 

 
 
 
Studie naar drempels bij opstarten en uitoefenen zelfstandige zorgactiviteit in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VUB). 
 
Beste, 
 
Aan de Vrije Universiteit Brussel loopt een studie naar de drempels die 
gezondheidszorgverstrekkers ervaren bij het opstarten en uitvoeren van een zelfstandige 
zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Via focusinterviews wensen wij hierover gezondheidszorgverstrekkers uit de volgende 
beroepsgroepen te bevragen: apothekers, audiologen, diëtisten, ergotherapeuten, huisartsen, 
kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en 
vroedvrouwen. Behoort u tot één van deze beroepsgroepen, spreekt u Nederlands en/of Frans, 
en oefent u (al dan niet in samenwerkingsverband) een zelfstandige zorgactiviteit uit in het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest? Dan voldoet u aan de voorwaarden om aan deze studie deel te 
nemen. 
 
De duur van een deelname aan deze studie bestaat uit één moment van 1.5u tot 2u tijdens het 
welke een focusinterview zal worden afgenomen. Het interview zou worden afgenomen tussen 
20 juni en 30 september 2019. Tijdens een focusinterview worden meerdere personen samen 
geïnterviewd aan de hand van enkele vragen en/of stellingen. De onderzoeker treedt hierbij op 
als moderator. De samenstelling van de focusgroepen zal bij voorkeur unidisciplinair zijn. Indien 
een beroepsgroep echter wordt vertegenwoordigd door een klein aantal deelnemers, kan een 
gemengde multidisciplinaire focusgroep worden gevormd. 

Het interview zal plaatsvinden op een locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zal worden 
bepaald per focusgroep en tevens in overleg met de deelnemers van elke focusgroep. Het 
interview zal via geluidsopname worden geregistreerd. 

 

Het inzicht dat wij via deze studie zullen krijgen in de problemen die gezondheidszorgverstrekkers 
ervaren bij het opstarten en het uitoefenen van een zelfstandige zorgactiviteit in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, kan aanleiding geven tot wijzigingen in de organisatie van de 
zorgverlening in de eerstelijn in deze regio. 

 



Op dit moment hadden wij graag een eerste idee gekregen over het soort en het aantal 
zorgverstrekkers dat interesse heeft om aan deze studie deel te nemen. In functie daarvan willen 
wij u vragen om uw interesse door te geven via deze link. Bij het invullen van dit formulier zal u 
merken dat een aantal korte vragen worden gesteld om na te gaan of u voldoet aan de 
inclusiecriteria van deze studie en om de focusgroepen te kunnen samenstellen. De gegevens die 
u vermeldt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Alvast mijn dank om een deelname aan deze studie te overwegen. 
Twijfel niet om contact met mij op te nemen indien u vragen en/of bemerkingen heeft. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Veerle De Frène 
CM, MSc, PhD 
Vrije Universiteit Brussels 
Faculty of Medicine and Pharmacy 
Department of Family Medicine 
Laarbeeklaan 103 – B-1090 Brussels 
Gsm +32 (0) 499 21 49 51 
E-mail: Veerle.De.Frene@vub.ac.be 
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