Beste,
Voetproblemen komen vaak voor bij mensen met reumatoïde artritis. Ontsteking in voetgewrichten leidt tot pijn en
stijfheid maar op langere termijn ook tot gewrichtsschade, standsafwijkingen van de voeten, een afwijkende
voetfunctie en een verminderde kwaliteit van leven. Daarom is het van belang om ziekteactiviteit in de voeten
laagdrempelig te signaleren om vroegtijdig een behandeling te kunnen starten. Binnen de beroepsgroep
podotherapie is er behoefte aan een meetinstrument waarmee ziekteactiviteit laagdrempelig gedetecteerd kan
worden.
In het Verenigd Koninkrijk zijn twee korte vragenlijsten ontwikkeld voor het detecteren van algemene- en voetspecifieke ziekteactiviteit. Vanuit het lectoraat podotherapie (samenwerking tussen de Nederlandse opleidingen voor
podotherapie en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) werken wij in een onderzoeksproject aan het
vertalen en aanpassen van deze vragenlijsten voor de Nederlandse situatie. Om dit op een goede manier te kunnen
doen willen we de vertaalde vragenlijsten graag aan u voorleggen en met u bespreken tijdens een interview. Wij zijn
op zoek naar 12 patiënten met reumatoïde artritis die ons hierbij willen helpen.
Op basis van de resultaten van deze 12 interviews zullen we definitieve Nederlandstalige versies van de vragenlijsten
ontwikkelen welke goed aansluiten op de Nederlandse context. In een vervolgproject willen we de vragenlijsten gaan
valideren, waarna deze ingezet kunnen gaan worden in de Nederlandse (podotherapeutische) zorg.
Wilt u ons helpen?
Om ervoor te zorgen dat de vertaalde vragenlijsten goed aansluiten bij de Nederlandse context is het noodzakelijk
om de ervaringen en opvattingen van patiënten met reumatoïde artritis mee te nemen. Daarom zouden wij uw hulp
zeer op prijs stellen!
Het interview
Het interview zal online plaatsvinden op een moment dat u schikt. De interviews zullen gepland worden in de maand
april met een uitloop naar mei. Het interview zal maximaal 1 uur duren en zal bestaan uit een korte introductie, het
lezen en het bespreken van de vragenlijsten. Er is geen voorbereiding nodig voorafgaand aan het interview. Het
interview zal worden opgenomen, de data zal anoniem worden opgeslagen en verwerkt, vervolgens wordt de
opname verwijderd.
Vergoeding
Bij deelname aan het onderzoek ontvangt u een waardebon t.w.v. 25 euro.
Aanvullende informatie
Als bijlagen bij deze mail vindt u extra informatie over dit onderzoek: 1) een flyer met algemene informatie 2) een
patiënt-informatiebrief, en 3) een toestemmingsverklaring voor deelname aan dit onderzoek.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan het interview? Heel fijn! U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
l.r.derksen@students.uu.nl. Wij nemen dan contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Lisanne Derksen - podotherapeut, docent/onderzoeker bij de opleiding podotherapie van Hogeschool Saxion, student
Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht
dr. Marloes Tenten-Diepenmaat - Lector Podotherapie, Academie Gezondheidszorg, Hogeschool Saxion

