Vragenlijstonderzoek Coronavirus bij mensen met hiv
Beste (mogelijke) deelnemer,
Voor zover bekend hebben mensen met hiv geen grotere kans om het nieuwe coronavirus op te lopen
dan mensen zonder hiv. Maar het is nog niet goed bekend hoe vaak mensen met hiv het coronavirus
krijgen. Ook weten we niet of mensen met hiv meer of minder ziek worden, wanneer ze het coronavirus
oplopen.
Daarom doen we een wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus onder mensen met hiv in
Nederland. Op deze manier hopen we te ontdekken of mensen met hiv een hoger of juist lager risico
hebben op het coronavirus. We kijken hierbij ook naar de mogelijke rol van hiv-medicijnen.
Dit onderzoek bestaat uit online vragenlijsten. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Hiv
Vereniging, het Erasmus MC in Rotterdam en het Radboud UMC in Nijmegen.
Wat wordt er verwacht als u meedoet aan dit onderzoek?
Als u meedoet vragen wij u elke twee weken een korte vragenlijst invullen (online). De eerste vragenlijst
kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijsten daarna kosten maximaal 5 minuten per keer. In totaal zijn er
acht vragenlijsten (zie afbeelding hieronder) en duurt het onderzoek drie en een halve maand.

De studie duurt in totaal 14 weken. Dat is iets meer dan 3 maanden.

Wat als u niet mee wilt doen met het onderzoek?
U kunt zelf kiezen of u meedoet of niet. Dit heeft geen gevolgen voor uw hiv-behandeling.
Als u meedoet met dit onderzoek, kunt u dan zomaar stoppen?
Ja, dat kan. Als u meedoet en u wilt stoppen, dan kan dat altijd. U kunt het dan aan de onderzoeker
laten weten. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.
Hoe kunt u meedoen met dit onderzoek?
Als u zich wilt aanmelden:
- Stuur een email naar vragenlijst.coronavirus@erasmusmc.nl
U krijgt dan een link toegestuurd via de email. Wegens privacyredenen zullen we het woord ‘hiv’ niet in
emails vermelden.
Waar worden de resultaten bekend gemaakt?
We willen de resultaten publiceren in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Daarnaast komen
de resultaten op de website van Hiv Vereniging ( https://www.hivvereniging.nl/blog/medische-nieuwsl)
en in hun nieuwsbrief (https://www.hivvereniging.nl/nieuwsbrieven).
(gaat verder op volgende pagina)
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Hoe zit het met privacy?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse en Europese wetgeving en internationale
richtlijnen. Degene die het onderzoek uitvoeren hebben beroepsgeheim. Wegens privacyredenen zullen
we het woord ‘hiv’ niet in emails vermelden. De online vragenlijst is een beveiligde, afgeschermde
omgeving. Iedere deelnemer krijgt een gepersonaliseerde uitnodiging.
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