Europese enquête naar levenskwaliteit bij prostaatkanker
Een eenvoudige enquête in drie stappen:
Stap 1: Open de link https://www.qualityoflifesurvey.co/wix/p1874284546.aspx
Stap 2: Selecteer de gewenste taal
Stap 3: Klik op het pijltje onderaan de pagina en ga verder

Uw kans om een verschil te maken namens Europese mannen met
prostaatkanker


Deze enquête naar levenskwaliteit is waarschijnlijk het meest belangrijkste
initiatief gelanceerd door Europa Uomo. De levenskwaliteit van mannen met
prostaatkanker is al een geruime tijd een belangrijke vraag die te weinig aandacht
krijgt. Dezeenquête is een belangrijke stap in het meer bekend maken van problemen
rond levenskwaliteit voor mannen en hun families die te maken hebben met
prostaatkanker. Het succes van deze online-enquête is afhankelijk van een grote
respons door de 27 verschillende Europese ledenorganisaties in Europa Uomo
waaronder ook Wij Ook België vzw.



Zijn uw antwoorden in de enquête veilig en beveiligd? Absoluut. De individuele
antwoorden kunnen niet gezien worden door iemand van Europa Uomo. De
antwoorden worden verwerkt door een onafhankelijke derde partij, Cellohealth,
gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk. Deze firma is expert in dit soort van enquêtes.
De antwoorden zijn anoniem en worden verzameld om hun vertrouwelijkheid te
waarborgen. Nadat de antwoorden van de patiënten door Cellohealth werd
verzameld, worden links naar de personen die de enquête hebben ingevuld
verwijderd.



Waarom is deze enquête naar levenskwaliteit zo belangrijk? Dit is een unieke kans
voor Europese prostaatkankerorganisaties om informatie te verzamelen, uit de
eerste hand van patiënten. Met behulp van de beste onderzoeksmethode en met
onafhankelijke onderzoeksspecialisten worden antwoorden verzameld in 19
Europese talen.



Hoe start u de enquête? U opent de boven- of ondervermelde link en selecteert één
van de 19 talen. De enquête start. We vragen u wel de enquête slechts één keer in te
vullen, ook al ontvangt u meerdere invitaties.



Moet u lid zijn van een nationale of regionale prostaatkankerorganisatie om de
enquête in te vullen? Nee. Als u een prostaatkankerpatiënt bent of met
prostaatkanker gediagnosticeerd werd en wil deelnemen aan deze enquête, klik dan
op de link boven- of onderaan dit artikel en neem deel.
U kan eventueel ook de enquête invullen namens iemand met prostaatkanker die
niet in staat is deze enquête zelf in te vullen.
De antwoorden worden automatisch geregistreerd zodra ze zijn verzonden. Het
invullen van de enquête betekent automatische opname in de resultaten.



Hoe lang duurt het om de enquête in te vullen? Maximum 15 minuten als u de
enquête invult in uw moedertaal. Als u één van de andere 18 talen gebruikt, hangt de
tijd af van uw vaardigheden in die taal.



Moet u iets doen na het invullen van de enquête? Nee.



Om de enquête in te vullen, gebruik deze
link: https://www.qualityoflifesurvey.co/wix/p1874284546.aspx en selecteer de
gewenste taal.

Indien u thuis niet over een computer beschikt of u heeft graag hulp om deze enquête in te
vullen, dan staat er een computer ter beschikking op het secretariaat Wij Ook België vzw,
Vrijheidstraat 32 (gelijkvloers), 2000 Antwerpen van maandag tot donderdag tussen 10u en
12u en dit tot en met donderdag 12 september en uitzonderlijk niet op dinsdag 3
september.
We rekenen op uw medewerking! Dank bij voorbaat.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur Wij Ook België vzw
André Deschamps
Voorzitter Wij Ook België vzw

