APART TOGETHER

DOEL

STUDIE NAAR DE IMPACT VAN COVID-19 OP MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN

De Covid-19 pandemie heeft
een wereldwijde impact. Het

WWW.APARTTOGETHERSTUDY.ORG

doel van deze studie is om
meer inzicht te krijgen in de
impact van deze pandemie
en de preventiemaatregelen
op vluchtelingen en
migranten in heel Europa.
Voorlopig is er immers erg
weinig kennis over hoe
Covid-19 het leven van
migranten en vluchtelingen
beïnvloedt en wat hen helpt
om hiermee om te gaan.
De resultaten van dit
onderzoek zullen politici en
zorgverleners kunnen
ondersteunen in hoe
vluchtelingen en migranten

WAAROVER?
De ‘ApartTogether’ studie bevraagt vluchtelingen en migranten over heel Europa, met
bijzondere aandacht voor de doelgroepen van asielaanvragers, migranten zonder
wettige verblijfsdocumenten en recent aangekomen nieuwkomers. Via een online
survey wordt bestudeerd wat de impact is van COVID-19 op hun sociaal en psychisch
welzijn en wat hen helpt om hiermee te gaan.
De vragenlijst bevat 30 vragen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers de vragenlijst vrij snel
kunnen invullen, via bv. de smartphone of een laptop. De vragenlijst gebruikt
eenvoudige taal en is in bijna 30 talen vertaald. De vragen gaan in op een aantal sociodemografische kenmerken, Covid-19-symptomen en het omgaan met preventieve
maatregelen, de impact van de pandemie op hun dagelijks leven en op hun
psychologisch en sociaal welzijn en hoe men met dit alles omgaat.
Deelnemers dienen minstens 16 jaar te zijn (voor inwoners van Frankrijk: 18 jaar) om
aan de GDPR-richtlijnen te voldoen. Dit zal ook in de online-vragenlijst worden nagegaan.
Rekrutering van mogelijke deelnemers zal gebeuren via organisaties en diensten die met
migranten en vluchtelingen werken en via bekendmaking op sociale media.

beter begeleid kunnen
worden tijdens deze

GEGEVENSBESCHERMING

gezondheidscrisis.

Deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem beantwoorden en alle verzamelde gegevens

zulle vertrouwelijk opgeslagen en verwerkt worden. De data die uit de vragenlijsten
komen, worden op opgeslagen op de REDcap – een server aan de Universiteit Gent. De server slaat de onderzoeksdata

PARTNERS
Ghent University werkt in eeze
studie samen met Uppsala
University (Zweden), Sussex
University (UK), Université de
Toulouse (Frankrijk), University
of Copenhagen (Denemarken),
Lisbon University (Portugal),

op, rekening houdend met de GDPR richtlijnen. Het uitwisselen van data tussen
onderzoekspartners zal via beveiligde servers gebeuren.

VERWACHTE RESULTATEN
De resultaten van deze studies zullen verspreid worden via rapporten, website,
sociale media en aanbevelingen. We zullen de resultaten van dit onderzoek delen met
beleidsmedewerkers en zorgverleners in gans Europa om hen te informeren over hoe
we migranten en vluchtelingen beter kunnen ondersteunen tijdens en na deze
wereldwijde gezondheidscrisis.
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VRAGEN?

University of Athens

Als u vragen heeft over het onderzoek of verdere informatie over de resultaten wilt

(Griekenland), Radbout UMC

ontvangen, kunt u Prof. Ilse Derluyn (Ilse.derluyn@ugent.be ; +32 472 92 04 09)

(Nederland) and academics of

contacteren.

AUSL di Reggio Emilia (Italië).

