
DOE MEE!  

PRAAT MEE OVER

BEHANDELING BIJ

DE ZIEKTE VAN
GRAVES

 
DEEL JOUW ERVARING

OM DE ZORG VOOR MENSEN MET DE
ZIEKTE VAN GRAVES BETER TE MAKEN

Als je de Ziekte van Graves hebt, zijn er verschillende
behandelopties. Vaak hangt het van je eigen situatie en
voorkeuren af voor welke behandeling je samen met je
zorgverlener kiest. Nu willen we een keuzehulp maken

samen met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie 

 

OM DIT GOED TE DOEN HEBBEN WE JOUW ERVARINGEN NODIG.
ALS JE DE ZIEKTE VAN GRAVES HEBT (GEHAD) EN JE HEBT EEN BEHANDELING

DAARVOOR ONDERGAAN, HOREN WE GRAAG JOUW ERVARING! 
 

HTTPS://WWW.FORMDESK.COM/CURIASADVIES/GRAVES_KEUZEHULP

 

https://www.formdesk.com/curiasadvies/graves_keuzehulp


Door je deelname help je (op den duur) andere mensen met de Ziekte van
Graves
We willen zo veel mogelijk ervaringen horen. Ook als je ervaring heel positief of
juist niet zo goed is. 
De gespreksgroep vindt plaats op een namiddag of avond in het najaar
Het is eenmalig en online
Alles wat je zegt wordt anoniem en zorgvuldig verwerkt! Je kunt dus vrijuit
spreken
De focusgroepen worden per doelgroep georganiseerd zodat je met
gelijkgestemden bent! 
Per focusgroep is er plek voor ongeveer 6 deelnemers 
Je ontvangt een cadeaubon van 20 euro
De online focusgroep wordt begeleid door een ervaren onafhankelijke
onderzoeker van Curias-Advies
Heb je nog vragen? Laat dan een bericht achter op het opgave formulier. 

Waarom zou ik mee doen? 
We willen jullie ervaringen in kaart brengen om een keuzehulp te ontwikkelen.
Met de keuzehulp krijg je inzicht in de behandelopties en mogelijke gevolgen.
Zodat je deze kunt bespreken met je arts. 

We denken dat de keuzehulp gaat helpen een goede afweging te maken. Zodat je
beter weet wat je wilt en sterker het gesprek met de arts kan aangaan. 

We kunnen alleen een goede keuzehulp ontwikkelen als jullie hieraan mee willen
werken! 

Samengevat: 

Doe mee en geef je vandaag nog op!
Opgeven kan NU en uiterlijk tot 15 november 2021
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