Informatie over onderzoek naar relaties
Hartelijk dank voor jouw interesse in ons onderzoek naar relaties. Wij vinden het belangrijk dat je
goed geïnformeerd bent over het onderzoek voordat je besluit of je wilt deelnemen. Hieronder vind
je daarom informatie over dit onderzoek. Gelieve dit aandachtig door te nemen.
Wat is het doel van het onderzoek?
Deze studie is een wetenschappelijk onderzoek van Psyned in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) naar de kenmerken relatiekwaliteit en relatieproblemen. Wij hopen hiermee onder
meer in een grote landelijke steekproef in kaart te brengen welke kenmerken van relaties en
personen het sterkst samenhangen met relatietevredenheid.
Procedure van het onderzoek
Dit onderzoek richt zich op personen die nieuwsgierig zijn naar de kwaliteit van hun relatie.
Deelnemers zal worden gevraagd om online een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kun je op
jouw computer, tablet of smartphone op een moment dat je schikt invullen. Dit duurt ongeveer 3
minuten.
Mogelijke voor- en nadelen van het onderzoek
Een mogelijk nadeel van het onderzoek is dat het onderzoek wat tijd in beslag neemt. Een ander
mogelijk nadeel is dat de vragen gaan over jouw gevoelens en gedachten over je relatie, wat ook
negatieve gevoelens kan oproepen. Een mogelijk voordeel van de studie is dat het je inzicht biedt in
jouw eigen relatiekwaliteit; aan het eind van de vragenlijst krijg je een testuitslag.
Vertrouwelijkheid van gegevens
De antwoorden op deze vragenlijst worden gepseudonimiseerd bij verzameling en verwerking en zijn
dus niet naar jou te herleiden. Als je hebt aangegeven dat je niet wilt dat je gegevens worden
gebruikt voor het onderzoek worden deze verwijderd.
De anonieme data wordt bewaard tot maximaal 10 jaar na laatste gebruik. Data wordt opgeslagen op
een met wachtwoord beveiligde en met encryptie beschermde plek. Indien data verzonden wordt,
dan loopt dit via een service die voldoet aan de ISO 27001 en NEN 7510 norm.
Vrijwilligheid van deelname
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Hoewel we het zeer waarderen als je alle vragen
beantwoordt, mag je te allen tijde stoppen met deelname. Ook als je nu toestemming geeft tot
deelname mag je dit op een later tijdstip intrekken. Het stoppen van deelnemen aan deze studie zal
geen gevolgen voor je hebben. Wanneer je geen akkoord geeft voor het gebruik van jouw gegevens,
dan krijg je alsnog de testuitslag.
Hoe kan ik deelnemen?
Als je na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen aan dit onderzoek dan kun je op de
website van Psyned toestemming geven voor deelname. Daarna kun je direct doorgaan naar de
vragenlijst.
Hoe krijg ik meer informatie?
Als je op dit moment of op een later tijdstip vragen hebt over de uitvoering van het onderzoek dan
kun je contact opnemen met een van de onderzoekers: dr. Pieternel Dijkstra, info@ibt-academie.nl
Instituut voor sociale psychologie, Zernikepark 12, 9747AN Groningen. Zij voert het onderzoek uit
samen met dr. Dick Barelds van de Rijksuniversiteit Groningen.

