
 
Je hebt mee gedaan met de Trauma Therapie Studie. Wat was voor jou de 
belangrijkste reden om mee te doen? 
 
De belangrijkste reden voor mij om mee te doen is toch wel omdat ik wil helpen te 
begrijpen hoe belangrijk de traumatherapie is en wat de hulp van de traumatherapie 
is en hier later meer mensen mee te kunnen helpen door eventueel verbeteringen in 
te voeren. 
 
 
Hoe heb je de metingen (de afname van de interviews en vragenlijsten) ervaren?  
 
De afname van de interviews en vragenlijsten zijn in het begin persoonlijk gedaan 
voor de coronacrisis. Ik vond het heel mooi en persoonlijk hoe ze werden afgenomen 
en ook dat er tijd voor werd genomen. Later is het met beeldbellen gedaan, de 
laatste twee keer. Dit heb ik ook als positief ervaren en ook persoonlijk. Er werd echt, 
ook met beeldbellen, tijd voor je genomen. En er werd goed naar je geluisterd. 
 
 
Hoe vond je het contact met de medewerkers van het onderzoek? 
 
Ik vond het contact met de medewerkers heel prettig en heel persoonlijk. 
Als je vragen hebt kun je ze stellen of als het even niet wou kon er even een pauze 
worden genomen of kon er even worden gepraat. Er was altijd ruimte om ook 
eventjes over wat anders te praten af en toe. Ik wil een hele grote dankjewel aan de 
medewerkers geven voor het onderzoek hoe zij dit doen samen met de patiënten. 
 
 
Hoe kijk je terug op jouw deelname aan het onderzoek? Wat heeft het je gebracht? 
 
Ik kijk heel positief terug op het onderzoek. Vooral omdat ik tijdens de 
meetmomenten mijn vooruitgang ook zag en dat ik mij verbaasde hoe ik was 
vooruitgegaan, wat dan ook bleek uit de vragenlijsten die werden voorgelegd. Door 
de vragenlijsten en gesprekken moest ik nadenken over hoe het me ging, goed om 
er even bij stil te staan. 
 
 
Zou je als je opnieuw gevraagd werd, weer mee doen?  

Zonder na te denken zeg ik direct ja. Ik heb ook aangegeven mochten er nog 
aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden of aanvullende vragen of 
voorlichting worden gegeven, ze mogen mij altijd  benaderen. Ik sta er open voor om 
iedereen te helpen en ook mijn ervaring door te willen geven zodat ik misschien 
iemand anders kan helpen. 
 


