Onderzoek naar de attitude van CLB-verpleegkundigen tegenover vaccinatie.
Rekruteringsbrief: CLB verpleegkundigen online vragenlijst.
Beste CLB verpleegkundige,
Hartelijk dank voor uw interesse in de studie die onderzoek wil doen naar de attitude van CLBverpleegkundigen tegenover vaccinatie.
Deze studie is opgezet om te luisteren naar uw mening over vaccinatie in het algemeen. Door een
recente aanpassing van de regelgeving mogen CLB-verpleegkundigen voortaan, onder bepaalde
voorwaarden, zelfstandig vaccineren. Hierdoor zullen u en uw collega’s CLB-verpleegkundigen een
belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het Vlaamse vaccinatiebeleid. We hebben momenteel
geen betrouwbaar beeld van de houding van CLB-verpleegkundigen ten aanzien van vaccinatie.
Daarom willen we graag uw medewerking vragen voor dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in het
kader van een masterproef in de masteropleiding jeugdgezondheidszorg van Dr. Elke Van
Steenberge, onder begeleiding van Prof. Karel Hoppenbrouwers (KU Leuven).
Via onderstaande link kan u de anonieme enquête starten. U zal geleid worden naar een website van
de universiteit van Leuven, waarop u informatie omtrent het onderzoek, een informatie- en
toestemmingsbrief en onze contactgegevens zal terugvinden (www.vaccinehesitancyenquete.be).
Door deel te nemen aan deze studie kan u ons helpen om een beter inzicht te verwerven in de
mogelijke redenen voor eventuele terughoudendheid tegenover vaccinatie van CLBverpleegkundigen. De bevindingen van deze studie kunnen ons helpen om CLB-verpleegkundigen bij
hun vaccinatieopdracht te ondersteunen.
Het invullen van deze anonieme vragenlijst zal een 10-tal minuten van uw tijd vragen.
We willen u alvast hartelijk bedanken voor de tijd die u wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen.
Aarzel niet om mij te contacteren voor verdere vragen.
Met vriendelijke groeten.
Het onderzoeksteam
Elke Van Steenberge
Master na Master Jeugdgezondheidszorg, VUB
Tel: 0496/58 50 56; E-mail: elkevansteenberge@gmail.com
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Prof. Dr. Karel Hoppenbrouwers, Jeugdgezondheidszorg, KU Leuven
Tel: 016/37 33 12; E-mail: karel.hoppenbrouwers@kuleuven.be

Rekruteringsbrief – versie van 25 januari 2018 – Elke Van Steenberge

