
 

 

 

BENZOCARE is door BELSPO gefinancierd onderzoek naar de  toegankelijkheid van de geestelijke 

gezondheidszorg  voor patiënten met een afhankelijkheid van benzodiazepines en Z-producten (BZD/Z). 

Deze driejarige studie wordt uitgevoerd door de Universiteiten van Gent en Luik. 

Dit onderzoek heeft als doelstelling de toegankelijkheid van de zorg voor personen met een 

afhankelijkheid aan BZD/Z onderzoeken en de ervaringen en percepties van professionals in kaart 

brengen.

We zoeken professionals die ervaring 

hebben in het behandelen van een 

afhankelijkheid aan benzodiazepines en Z-

producten  

Tijdens de eerste fase van het onderzoek willen 

we professionals aan het woord laten die 

werken met cliënten of patiënten met een 

afhankelijkheid van benzodiazepines en/of Z-

producten. We zijn op zoek naar therapeuten, 

psychologen, psychiaters, (huis)artsen, sociaal 

werkers, verpleegkundigen die in ambulante of 

residentiële voorzieningen werken met cliënten 

of patiënten met een afhankelijkheid van 

benzodiazepines en/of Z-producten.  

 

Wat wordt er van u verwacht?  

Wanneer u beslist om deel te nemen aan dit 

onderzoek, bent u bereid om tijdens een 

interview te vertellen over uw ervaringen met 

het behandelen van patiënten die een 

afhankelijkheid hebben van deze medicatie. Het 

interview zal plaatsvinden op een moment en 

plaats naar keuze en zal maximaal 2u in beslag 

nemen. Dit kan ook op twee verschillende 

momenten ingepland worden. Als teken van 

erkentelijkheid ontvangt u een waardebon.  

Ethische richtlijnen en privacy 

Deze studie kreeg een positief advies van de 

Ethische Commissie van de Faculteit Politieke en 

Sociale Wetenschappen van de Universiteit 

Gent. Het gesprek wordt opgenomen met een 

digitale audio recorder. Deze geluidsopname 

wordt enkel gebruikt in functie van het 

onderzoek. In het kader van dit onderzoek 

worden een aantal van uw persoonsgegevens 

bevraagd. Deze worden enkel in functie van het 

onderzoek gebruikt en worden op geen enkele 

wijze publiek gemaakt worden. Om uw privacy 

te vrijwaren worden alle onderzoeksresultaten 

volledig geanonimiseerd bewaard en 

gerapporteerd worden. Uw deelname aan dit 

onderzoek is geheel vrijwillig en u kan zich op 

elk moment zonder uitleg terugtrekken uit het 

onderzoek. Uw gegevens worden dan 

verwijderd. Voor verdere vragen in verband met 

uw privacy als deelnemer aan dit onderzoek kan 

u steeds terecht bij de UGent Data Protection 

officer op privacy@ugent.be  

Wilt u graag deelnemen?  

Een mailtje naar melissa.ceuterick@ugent.be volstaat. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Meer weten?  

Surf dan ook even naar deze website:  

 

 

Of neem gerust contact met Melissa Ceuterick, 

verantwoordelijke onderzoekster van het Vlaamse luik 

van BENZOCARE:  

Hedera – Health and Demographic Research  
Nieuw adres vanaf 1 november 2021  
Technicum- Sint-Pietersnieuwsstraat  
B-9000 Gent      +32 (0) 473 71 69 89  
melissa.ceuterick@ugent.be
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