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Beste, 

We zouden je graag uitnodigen om deel te nemen aan de studie “Verlies in de therapiekamer. De 

betekenis van een eigen verlieservaring voor jouw klinisch werk als therapeut”. In deze studie willen 

we in een eerste fase nagaan op welke manier een verlieservaring betekenis heeft gehad in jouw leven 

en in een tweede fase op welke manier je deze ervaring geïntegreerd hebt in jouw werk als therapeut.  

Wat? 

In deze eerste fase zal gewerkt worden met vragenlijsten. Afhankelijk van de verlieservaring die je 

gekend hebt, zal je 1 tot 4 vragenlijsten gepresenteerd krijgen. Het invullen zal maximaal een half uur 

tijd vragen. 

Waar? 

De vragenlijsten zijn digitaal beschikbaar via volgende link: 

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvAK8DjAcVdeamV  

Indien je de info via een papieren brochure verneemt, mag je ook een mail sturen om de link per mail 

te verkrijgen opdat je er gewoon op kan klikken. 

Wie? 

Deze studie richt zich tot therapeuten die een 4-jarige therapie-opleiding volgen of hebben voltooid. 

Er zijn verder geen exclusie- of inclusiecriteria bepaald. 

Verder verloop? 

Wanneer je klaar bent met de vragenlijsten zal jou gevraagd worden of je wil deelnemen aan het 

tweede deel van de studie. In het tweede deel zouden we via een interview dieper op de 

verlieservaring willen ingaan. Je kan dus aangeven of je interesse hebt om aan dit tweede luik deel te 

nemen en of je akkoord gaat om hierover opnieuw gecontacteerd te worden. Indien je akkoord gaat, 

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvAK8DjAcVdeamV
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zal de informatiebrochure en het informed consent voor het tweede luik je worden toegestuurd. Je 

kan dan alsnog beslissen of je graag deelneemt aan het interview of niet. 

Vrijwillige deelname/kosten? 

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Dit houdt in dat je op elk moment je toestemming 

kan intrekken. Dit kan je simpelweg doen door de vragenlijst af te sluiten, zonder dat je hiervoor een 

reden hoeft te geven. Je kan met andere woorden je deelname ook stopzetten nadat je reeds je 

toestemming had gegeven. Je gegevens zullen dan niet verwerkt worden. Deelname aan dit onderzoek 

is volledig kosteloos. 

Ethische commissie? 

Deze studie betreft een thesisonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. De promotor van dit 

onderzoek is Prof. Dr. Martine van Puyvelde. De studie werd goedgekeurd door de onafhankelijke 

Commissie Medische Ethiek van UZ Brussel en VUB. 

Verzekering? 

Elke studie houdt een risico in, hoe klein dit ook is, al is het maar op vlak van onvoldoende bescherming 

van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemers. Overeenkomstig de wet van 7 

mei 2014 inzake experimenten op de menselijke persoon is de opdrachtgever, zelfs foutloos, 

aansprakelijk voor de schade die de deelnemer of zijn rechthebbenden opliepen en die rechtstreeks 

dan wel onrechtstreeks verband houdt met de uitgevoerde experimenten. De opdrachtgever heeft 

daarvoor een verzekering afgesloten. 

Strikte vertrouwelijkheid? Bescherming van persoonsgegevens? 

In het kader van het onderzoek waaraan je deelneemt worden persoonsgegevens van jou verzameld. 

Alle gegevens zullen verwerkt worden volgens de principes die de nieuwe Europese Algemene 

Verordering omtrent Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, oplegt. Prof. 

Dr. Martine Van Puyvelde en de Vrije Universiteit Brussel zijn verantwoordelijk voor de correcte 
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verwerking en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat. Daarom vragen wij nogmaals je aandacht 

voor het feit dat wij persoonsgegevens via vragenlijsten verzamelen over ervaringen met betrekking 

tot rouw en verlies in de privécontext (deel 1) alsook in de praktijkcontext (deel 2). Uiteraard mogen 

wij je persoonsgegevens enkel gebruiken voor de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden zoals die 

beschreven staan in deze informatiebrochure en in het formulier voor geïnformeerde toestemming 

(informed consent). Dit betekent dat je persoonsgegevens dus strikt vertrouwelijk en geanonimiseerd 

zullen worden behandeld. Bij publicatie van de resultaten is je anonimiteit verzekerd. Je deelname aan 

de studie betekent dat je ermee akkoord gaat dat de verzamelde gegevens gebruikt worden in het 

kader van wetenschappelijke publicaties. Daarom willen we je graag nog meegeven dat, conform de 

relevante wetgeving, de gegevens die binnen het kader van deze studie werden verzameld 10 jaar 

bewaard worden. 

Extra informatie? Afspraak? 

Indien je extra informatie wenst, kan je in iedere fase van het onderzoek contact opnemen met de 

onderzoekers.  

Onderzoekers: 

Daisy Gijbels: daisy.gijbels@vub.be  

Prof. dr. Martine Van Puyvelde: mvpuyvel@vub.be  

Lisa Waals: lisa.waals@vub.be  
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