
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Uw behandelaar werkt mee aan een onderzoek van Pearson naar Innerview, een online 

interview dat lichamelijke en psychische klachten bij personen in kaart brengt. Dit interview 

helpt de behandelaar om te bepalen welke zorg het beste past bij iemand met lichamelijke 

en/of psychische klachten.  

 

Uw behandelaar en Pearson willen u vragen Innerview in te vullen. Het invullen kunt u thuis 

online doen en duurt ongeveer 30 minuten. Hiervoor krijgt u €12,50 in de vorm van een VVV 

cadeaubon of een digitale bol.com cadeaubon. Via de volgende link meldt u zich aan voor het 

onderzoek: www.pearsonclinical.nl/innerviewdeelname. 

 

Voor dit onderzoek moet Innerview afgenomen worden bij een grote groep mensen met een 

doorverwijzing voor behandeling van hun klachten bij de huisarts of bij de GGZ. Met de 

resultaten gaan wij onderzoeken of Innerview het juiste advies voor vervolgzorg geeft. De 

resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een artikel en gepubliceerd op de website van 

Pearson.  

 

Of Innerview doet wat het moet doen, is erg belangrijk. Hoe sneller en nauwkeuriger de juiste 

zorg bepaald wordt, hoe sneller een behandeltraject met de patiënt gestart kan worden om de 

klachten aan te pakken.  

 

Gebruik van uw gegevens 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving 

verzameld. In deze omgeving geeft u ook aan of u wel of niet toestemming geeft voor het 

gebruiken van uw gegevens voor het onderzoek. Geeft u geen toestemming, dan wordt het 

onderzoek direct stopgezet.  

 

Uw gegevens worden gecodeerd verwerkt, door een uniek nummer aan elke deelnemer aan het 

onderzoek toe te kennen. En worden gegevens op groepsniveau geanalyseerd. Het is nooit 

mogelijk om bijvoorbeeld informatie uit de handleiding te herleiden tot een individu. Voor het 

verwerken van (persoons)gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(https://cbpweb.nl/nl).  

 

U kunt te allen tijde uw medewerking aan het onderzoek opzeggen.  

 

 

http://www.pearsonclinical.nl/innerviewdeelname
https://cbpweb.nl/nl


 

 

 

 

Innerviewonderzoek 

Het onderzoek gebeurt digitaal en begint met enkele achtergrondvragen. Vervolgens vult u 

Innerview in. Deze vragen gaan over de klachten die u heeft. Innerview bestaat uit twee delen: 

het verhaal en de beoordelingsschaal. Het verhaal bestaat uit startzinnen met een set van 

antwoordmogelijkheden die de zin compleet maken. Innerview vraagt alleen door op klachten 

die u aangeeft te hebben. Hierdoor krijgt u geen vragen die niet op uw situatie van toepassing 

zijn en duurt het invullen van Innerview niet langer dan nodig. Op deze manier stelt u uw eigen 

persoonlijke verhaal samen. In het tweede deel, de beoordelingsschaal, wordt u gevraagd om 

aan te geven hoe erg uw klachten zijn en hoe vaak u de klachten heeft. Ten slotte volgen nog 

een aantal vragen over uw ervaring met Innerview. 

 

Daarnaast worden de volgende gegevens opgevraagd bij uw behandelaar: 

 Vanwege welke klachten is een afspraak met de huisarts gemaakt; 

 Bevindingen huisarts waarop doorverwijzing is gebaseerd, bijvoorbeeld (vermoedelijke) 

diagnose, resultaten beslissingsondersteunend instrument, vragenlijsten en/of klinische 

blik; 

 Advies vervolgzorg huisarts; 

 Oordeel GGZ professional over best passende zorg (indien uw behandeling binnen de 

GGZ plaats gaat vinden), waaronder diagnose waarop behandeling gericht wordt.  

 

Pearson 

Pearson ontwikkelt allerlei tests en onderzoeken. Bijvoorbeeld IQ-tests en onderzoeken naar 

persoonlijke eigenschappen. Deze producten laten zien wat iemand weet, kan, waar iemands 

voorkeuren liggen of hoe iemand functioneert op de werkvloer. Om er zeker van te zijn dat deze 

producten en testresultaten een goed beeld geven, worden de onderzoeken getest door 

verschillende Nederlanders. Uw antwoorden, meningen en voorkeuren zijn voor ons heel 

belangrijk hierin, omdat ze een afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om 

contact met mij op te nemen via colette.vandieren@pearson.com  

 

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Colette van Dieren 
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