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Uitnodiging tot deelname interviewstudie manische ervaringen
Mijn naam is Bart Rabaey en ik ben doctoraatsstudent aan de vakgroep psychoanalyse en
raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Voor mijn doctoraatsonderzoek met als titel "De subjectieve
ervaring van manie: een kwalitatieve belevingsstudie" wil ik inzicht krijgen in de precieze aard van manisch
ervaringen. In veel wetenschappelijke publicaties worden manische symptomen uitgebreid beschreven door
experten en wordt ook nagedacht over interventies. Wat een pak minder werd bestudeerd, is het persoonlijke
perspectief van mensen met manische ervaringen. Met mijn onderzoek wil ik focussen op deze persoonlijke
ervaringen en met de deelnemers ook bespreken hoe ze hun manische ervaringen proberen te hanteren.
Ik zal dat vooral doen door te werken met interviews. Daarom ben op zoek naar personen die één of meerdere
manische episode(s) meemaakten en die bereid zijn zich daarover te laten interviewen.
Het interview dat ik wens af te nemen is semigestructureerd. Dat wil zeggen dat ik vertrek van een aantal
vooropgestelde vragen, maar ook veel ruimte zal laten voor de input van de deelnemers. In veel
wetenschappelijke publicaties worden manische symptomen uitgebreid beschreven, worden interventies
onderzocht die daarop ingrijpen... maar wat nog minder bestudeerd is, is het perspectief van mensen zelf en
hoe deze symptomen subjectief ervaren worden. Een interview duurt ongeveer anderhalf uur, al dan niet
gespreid over meerdere sessies (in overleg te bepalen). Van deze interviews zullen audio-opnames gemaakt
worden. Nadien worden ze uitgeschreven en op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, zodat we wel inzichten
kunnen halen uit de verhalen van de deelnemers, maar tegelijk er ook voor zorgen dat derden onze
deelnemers niet kunnen herkennen. Na afloop van het onderzoek wordt het audiomateriaal vernietigd.
Indien je interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoek kun je contact opnemen met mij via
bart.rabaey@ugent.be
Voor verdere vragen over het onderzoek kan je terecht bij mij via bart.rabaey@ugent.be, of bij de promotor van
het doctoraat, prof. dr. Stijn Vanheule via stijn.vanheule@ugent.be
Met vriendelijke groeten,
Bart Rabaey

