Deelnemers gezocht voor onderzoek naar ervaren
discriminatie en vooroordelen in de zorg
Binnenkort start Pharos een onderzoek naar vooroordelen en discriminatie in de zorg. We
zoeken mensen die ons hierbij willen helpen. We willen graag mensen interviewen die als
patiënt of cliënt in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis of in de thuiszorg zijn
gediscrimineerd op basis van hun etnische afkomst. We willen hierover ook een
groepsgesprek houden. Deze verhalen schrijven we op, maar alles blijft anoniem. Wil jij je
ervaring met ons delen?

Wie zoeken we?
-

Je hebt als patiënt of cliënt discriminatie ervaren op basis van je etnische afkomst in
de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis of in de thuiszorg. Dit is vaker gebeurd en je
hebt er langere tijd last van gehad. Dit kunnen duidelijke en directe vormen van
discriminatie/racisme zijn, maar ook kleine voorvallen of uitspraken die niet goed
voel(d)en.

-

Je hebt een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse of Indonesische afkomst.
Deze keuze is gemaakt op basis van de meest voorkomende migratieachtergrond
onder Nederlandse inwoners1.

We interviewen je telefonisch of via beeldbellen. Het interview duurt 1 tot 1,5 uur en
plannen we samen op een goed moment. Daarnaast kun je meedoen aan een
groepsgesprek met 3 andere deelnemers. Samen met een gespreksleider praten jullie dan
over je ervaringen.
Natuurlijk krijg je een vergoeding als je meedoet aan ons project. Ook gaan we voorzichtig
met je gegevens om. Wat je vertelt blijft anoniem en gebruiken we alleen:


voor ons onderzoeksproject



om hulpmiddelen te maken voor zorgmedewerkers ter bewustwording

Waarom dit onderzoek?
Pharos wil graag dat alle mensen dezelfde zorg krijgen. Of je nou arm of rijk bent, oud of
jong, en welke achtergrond je ook hebt. Iedereen die zorg nodig heeft, moet hetzelfde
behandeld worden. Maar dat gebeurt niet altijd. Elk mens heeft vooroordelen, maar vaak
weten we dit zelf niet. We kunnen dingen zeggen of doen die anderen kwetsen of
benadelen. Ook artsen, verpleegkundigen en verzorgers kunnen bedoeld of onbedoeld hun
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patiënten of cliënten discrimineren. Vooral als dit vaak gebeurt, kan dat de gezondheid van
een patiënt of cliënt verslechteren.
Pharos wil graag weten wat voor effect discriminatie heeft op patiënten en cliënten. Met
deze verhalen willen we laten zien welke gevolgen discriminatie heeft op korte en lange
termijn en wat zorginstellingen en zorgpersoneel kunnen doen om dit te verminderen en te
voorkomen. Zodat iedereen dezelfde zorg krijgt.

Wil jij meedoen?
Wil jij meedoen? Of ken je iemand die mee zou willen doen?
Klik dan op onderstaande link en vul een paar vragen in. Wij nemen zo snel mogelijk contact
met je op.
https://www.pharos.nl/aanmelden-voor-onderzoek-naar-ervaren-discriminatie-envooroordelen-in-de-zorg/
Heb je nog vragen over het onderzoek, of wil je eerst meer informatie? Dan kun je altijd
contact opnemen met de twee projectleiders:
Roshnie Kolste (r.kolste@pharos.nl)

Sevde Koca (s.koca@pharos.nl)

Arthur van Schendelstraat 600 2e etage
Utrecht

030 234 98 00
www.pharos.nl

2

Onderzoek ervaren discriminatie zorggebruikers | Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen

