
Informatie over onderzoek langdurige rouw                                            
  
Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek naar verliesverwerking. Wij vinden het belangrijk 
dat u goed geïnformeerd bent over het onderzoek voordat u besluit of u wilt deelnemen. Hieronder 
vindt u 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 de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking 
met PsyNed naar de kenmerken van langdurige rouwreacties. Wij hopen hiermee onder meer in een 
grote landelijke steekproef in kaart te brengen welke kenmerken van het verlies (bijv. tijd sinds het 
verlies, relatie met de overledene) het sterkst samenhangen met langdurige rouw. Daarnaast zijn wij 
geïnteresseerd welke mensen na een verlies het meest behoefte hebben aan psychologische hulp. 
  
Procedure van het onderzoek 
Dit onderzoek richt zich op personen die een dierbare hebben verloren. Deelnemers zal worden 
gevraagd om online een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kunt u op uw computer, tablet of 
smartphone op een moment dat u 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 uw gevoelens en gedachten over het verlies dat u heeft 
meegemaakt, wat negatieve gevoelens kan oproepen. Een mogelijk voordeel van de studie is dat het 
u inzicht biedt in uw eigen rouwproces; aan het eind van de vragenlijst krijgt u een testuitslag.  
  
Vertrouwelijkheid van gegevens 
De gegevens die u verstrekt voor deze studie worden geheel anoniem verzameld en verwerkt. Uw 
antwoorden op de vragenlijst kunnen niet tot u worden herleid. 
  
Vrijwilligheid van deelname 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Hoewel we het zeer waarderen als u alle vragen 
beantwoordt, mag u te allen tijde stoppen met deelname. Ook als u nu toestemming geeft tot 
deelname mag u dit op een later tijdstip intrekken. Het stoppen van deelnemen aan deze studie zal 
geen gevolgen voor u hebben. 
  
Hoe kan ik deelnemen? 
Als u na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen aan dit onderzoek kunt u op de 
website van PsyNed toestemming kunt geven voor deelname. Daarna kunt u direct doorgaan naar de 
vragenlijst. 
  
Hoe krijg ik meer informatie? 
Als u op dit moment of op een later tijdstip vragen heeft over de uitvoering van het onderzoek kunt 
u  contact opnemen met de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit 
onderzoek: Maarten Eisma, m.c.eisma@rug.nl, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen, Afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie, 
Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS, Groningen. Wanneer u klachten heeft over de studie kunt u contact 
opnemen met de ethische commissie van de afdeling psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
die dit onderzoek heeft goedgekeurd: ecp@rug.nl.  


