Enschede, 23 April 2021

Informatie brochure ten behoeve van interviews
Beste lezer,
In deze brief wil ik u graag informatie geven over het onderzoek waar u aan mee wilt doen. Dit onderzoek
zal uit twee interviews bestaan, 5-6 weken uit elkaar, en zal online plaatsvinden.
De uitkomsten van beide interviews zullen gebruikt worden in het project waar ik aan werk. Dit project heeft
als doel om een (slim) object te ontwikkelen voor hand revalidatie die aan het volgende voldoet:
• Het moet inzetbaar zijn bij een dagelijkse activiteit vanuit huis.
• Het moet intuïtieve interactie ondersteunen door zijn vorm.
De volgende informatie wil ik u graag geven over de interviews:
Algemeen
• De interviews zullen online plaatsvinden, via Zoom of telefonisch.
• De interviews zullen 5-6 weken uit elkaar zitten.
• U zal te allen tijde anoniem blijven.
• Indien u zich niet comfortabel voelt bij het beantwoorden van een vraag, mag u deze altijd overslaan.
• U hebt het recht om op ieder moment te stoppen met het interview, zonder het geven van een reden.
• De antwoorden die u geeft zullen niet opgeslagen worden als u besluit het interview te verlaten.
Interview 1
Het eerste interview zal als doel hebben om de volgende informatie te verkrijgen:
• Huidige methodes voor hand revalidatie.
• Producten/objecten (als deze er zijn) die worden gebruikt tijdens deze methodes.
• De ervaring met deze methodes en producten/objecten.
Interview 2
Het tweede interview zal als doel hebben:
• Inzicht krijgen in het beoordelen van het conceptuele ontwerp.
• Reflectie van ervaringen van/met het conceptuele ontwerp.
Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of onduidelijkheden ben ik via het
onderstaande email adres bereikbaar.
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