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Over het onderzoek 
Portaal gaat uw flat renoveren. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Maar uw flat wordt 
beter en mooier. Portaal wil u ook met andere dingen helpen, bijvoorbeeld als u 
schulden heeft, of om werk te vinden. Het UMCU en de Universiteit Utrecht gaan 
onderzoeken of deze aanpak invloed heeft op uw gezondheid en op hoe u zich voelt.
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Doet u mee? 
De universiteit doet het onderzoek bij 
de renovatie van de flat op de 
Nigerdreef. Uw ervaring is dus heel 
belangrijk. Doet u mee? 
Hier staat kort uitgelegd hoe het 
onderzoek gaat. Op de volgende 
bladzijden staat meer informatie. 

Zo werkt het 
Het Centrum voor Woononderzoek belt 
u over een paar weken. Zij geven uitleg 
over het onderzoek. Daarna vragen zij 
uw toestemming om mee te doen. 

Als u meedoet, stellen zij u aan de 
telefoon een aantal vragen. Dit duurt 
ongeveer 10 minuten. De vragen gaan 
over uw gezondheid, over hoe u zich 
voelt en over wat u vindt van de buurt 
waar u woont.  

Over een aantal maanden wordt u nog 
een keer gebeld voor een tweede 
vraaggesprek. Dezelfde vragen worden 
dan weer gesteld en het duurt weer 10 
minuten. Later volgen nog twee 
vraaggesprekken. Deze zijn als de 
renovatie bezig is of al is afgelopen.  

Als u het goed vindt, gebruiken de 
onderzoekers van de universiteit ook 
informatie van Portaal over: uw 
klachten over uw huis, wat u vindt van 
het plan om de flat op te knappen en of 
ze u met andere dingen kunnen helpen.

Vijfde vraaggesprek 
Misschien vragen de onderzoekers 
u om mee te doen aan een vijfde 
vraaggesprek. Dat vragen ze niet 
aan iedereen. Het vijfde 
vraaggesprek duurt geen 10 
minuten, maar ongeveer 1 uur.  
 
Vertrouwelijkheid van de 
gegevens 
U blijft anoniem: alle informatie die 
de onderzoekers over u hebben, blijft 
geheim. Op de volgende bladzijden 
wordt uitgelegd hoe ze ervoor zorgen 
dat u anoniem blijft.

Alle verzamelde informatie wordt bij 
het UMCU bewaard voor 
wetenschappelijk onderzoek.  

Heeft u vragen?
Op de volgende bladzijden wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u een vraag of klacht 
heeft over het onderzoek. 


