OPROEP DEELNAME ONDERZOEK NAH-FOTOGROEP
Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?
Hoe?

Zorgverleners die reeds met het draaiboek van de NAH-fotogroep
hebben gewerkt
Onderzoek naar ervaringen in het werkveld met de NAH-fotogroep
Online via een Teamsvergadering
Wordt samen besproken met de interviewee
Het optimaliseren van de werking met de NAH-fotogroep.
Via een gestandaardiseerd interview brengen we de ervaringen en
bevindingen van zorgverleners die reeds met de NAH-fotogroep
werkten in kaart.

Geachte mijnheer/ mevrouw,
Wij zijn Marie Dhondt en Luna Knockaert en zitten in onze derde bachelor
logopedie aan de Arteveldehogeschool Gent. Wij voeren een bachelorproef uit
rond het onderwerp ‘de NAH-fotogroep' (https://www.signet.be/nl/publicaties/nah-fotogroep-het-draaiboek_130.aspx (2016), Sig VZW)
en worden begeleid door onze promotoren en tevens auteurs van het boek
Frank Paemeleire en Griet Van Beneden.
Het doel van deze bachelorproef is het optimaliseren van het draaiboek.
Hiervoor zijn we op zoek naar zorgverleners/professionals die hun ervaringen
en meningen omtrent de werking met het draaiboek ‘de NAH-fotogroep’ met
ons willen delen.
Praktisch:
Het interview…
• Wordt samen met u ingepland op een moment dat voor u past.
• Wordt één à twee weken op voorhand doorgestuurd. Zo krijgt u de tijd
om dit voor te bereiden en krijgt u een zicht op het verloop en de
structuur.
• Gaat online door via Microsoft Teams. . Wij bezorgen u een link waar u
gewoon moet op klikken.
• Duurt maximum 40 minuten.
• Wordt opgenomen en deze opname wordt na het uitschrijven
verwijderd.
• Blijft strikt anoniem, enkel uw functie en werksetting worden vermeld.
Aan de hand van de verkregen informatie uit het interview komen we tot een
eindproduct. Dit eindproduct bevat een synthese van de bevindingen (do’s &
dont's, tips & tricks) over de werkmap ‘de NAH-fotogroep'. Op basis van deze
informatie wordt het inzetten van fotografie in de zorg en de revalidatie van
(NAH)-patiënten in kaart gebracht. Indien u dit wenst wordt dit afgewerkt
product achteraf aan u bezorgd. Het zal ook in een latere fase via
www.neurocom.be met het werkveld gedeeld worden.
Indien u hiervoor openstaat, horen wij dit graag. U kan ons bereiken via mail.
- Luna Knockaert: lunaknoc@student.arteveldehs.be
- Marie Dhondt: maridhon8@student.arteveldehs.be

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,
Marie Dhondt en Luna Knockaert,
Frank Paemeleire (promotor) en Griet Van Beneden (co-promotor)

