
 

          Utrecht, 25 maart ’21 

Uitnodiging burgeronderzoek over Westnijlvirus. 

 

Beste inwoner van regio Utrecht, 

Via deze brief nodigen wij u uit om deel te nemen aan een burgeronderzoek van het RIVM naar het 

Westnijlvirus, een virus dat wordt overgebracht door muggen. 

 

In oktober 2020 is voor het eerst een besmetting met het Westnijlvirus gevonden bij een patiënt in 

Nederland. De patiënt heeft het virus waarschijnlijk in de regio Utrecht opgelopen door een 

muggenbeet. In deze regio zijn in augustus en september 2020 vogels en muggen gevonden met het 

Westnijlvirus. Dat was de eerste keer dat een infectie met dit virus is gevonden bij een persoon die 

het heeft opgelopen in Nederland. In totaal zijn er tot nu toe zeven besmettingen gevonden. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Het RIVM wil graag burgers beter informeren over de stand van zaken van infectieziekten in 

Nederland. Hiervoor zet het RIVM stappen om de burgers mee te nemen in de voorlichting en 

communicatie,  daarbij zijn uw gedachtes als burger belangrijk. Het doel van dit onderzoek is om 

meer te weten te komen over uw kennis, gevoel, mening en gedachten over muggen en het 

Westnijlvirus.  

Waar bestaat het onderzoek uit? 

Ondergetekende gaat 15 tot 20 burgers, wonend in regio Utrecht, interviewen. Het interview duurt 

tussen de 45 en 60 minuten en het zal, met uw toestemming, opgenomen worden met een 

audiorecorder. Uw antwoorden gebruikt ter verbetering van de voorlichting en communicatie, maar 

uw naam zullen we nergens noemen. Nadat dit onderzoek is afgerond, worden alle opnames 

vernietigd. 

Hoe kunt u meedoen? 

Wij horen graag van u, als inwoner van Utrecht.  Door uw deelname kunnen we de voorlichting en 

communicatie over muggen en het Westnijlvirus verbeteren. Meldt u zich dan vóór 30 april, per e-

mail aan bij Ihsane Laâbi. Daarna zal de onderzoeker, Ihsane Laâbi, in overleg met u een datum en 

tijdstip voor het interview inplannen. Het interview kan plaatsvinden via videobellen of op een 

locatie indien de omstandigheden dit toelaten. 

Wat krijgt u hiervoor terug? 

U ontvangt na afloop van het interview een VVV-bon ter waarde van  €20 als dank voor uw tijd en 

moeite.  

Heeft u nog vragen over het onderzoek? U kunt dan contact opnemen met Ihsane Laâbi, de 

onderzoeker. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ihsane Laâbi, Master studente Biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

E-mail: ihsane.laabi@rivm.nl 

Marieta Braks, Dr, senior onderzoeker RIVM 
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