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Informatie over deelname aan: 

Onderzoek naar werkprestaties zorgprofessionals 
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze informatiebrief willen wij u vragen deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek van de 

Universiteit Utrecht. Het betreft een onderzoek waarin u gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen met 

betrekking tot werkprestaties. Dit onderzoek is vooraf getoetst door de ethische commissie van de faculteit 

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht (FECT-REBO). 

 

Wat is de achtergrond en het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in werkprestaties van zorgprofessionals. Werkprestaties zijn 

te verdelen in verschillende dimensies. In dit onderzoek lichten wij één van deze dimensies eruit: adaptief 

vermogen. Er zijn in dit onderzoek geen goede of foute antwoorden. Uw antwoorden geven inzicht in de mate 

waarin de onderzochte dimensie ontwikkeld is binnen de gezondheidszorg en laten zien of er enige relatie is 

tussen de werkprestatie en persoonlijke kenmerken.  De uitkomst biedt mogelijk aanknopingspunten voor 

verdere benutting of ontwikkeling van deze dimensie. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

U heeft deze informatiebrief ontvangen via de V&VN. Daarmee hoopt de onderzoeker voldoende respons te 

ontvangen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Naast de vragenlijst zullen er ook nog een aantal 

algemene gegevens gevraagd worden.  

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek vragen wij u de online vragenlijst te invullen. Voorafgaand aan het 

invullen van de vragenlijst wordt u verzocht digitaal toestemming te verlenen. Hiermee verklaart u dat u 

voldoende bent geïnformeerd over het onderzoek en dat u op basis daarvan uw toestemming geeft voor 

deelname aan het onderzoek, als mede voor later gebruik van de daarbij verzamelde data. Het invullen van de 

vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten, gebeurt in een beveiligde online omgeving en is volledig anoniem.  

 

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

Soms zitten er risico's aan het deelnemen aan wetenschappelijke onderzoeken, bij het testen van medicijnen 

bijvoorbeeld, daarom vraagt onze ethische commissie ons altijd uit te leggen welke nadelen deelname met zich 

meebrengt. Er zijn geen directe voor- of nadelen verbonden aan uw deelname aan dit onderzoek.  

 

Vrijwillige deelname 

Deelname is vrijwillig. Als u toch besluit niet mee te doen, dan hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te 

tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd 

bedenken en stoppen op ieder gewenst moment — ook tijdens het onderzoek. Bovendien kunt u nadat u heeft 

meegedaan nog uw toestemming intrekken. Indien u daarvoor kiest, zullen uw onderzoeksgegevens niet 

meegenomen worden in de analyses. Uw onderzoeksgegevens kunnen echter niet meer verwijderd worden als 

deze al zijn geanalyseerd. Uw onderzoeksgegevens zijn niet tot u te herleiden, zie hieronder. 

 

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? 

Uw persoonsgegevens (antwoorden op de vragen) worden beheerd door één persoon, Marcel Krijgsheld. 

Mocht u uw persoonsgegevens willen corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u dit doen door contact op te 
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nemen via m.krijgsheld@uu.nl Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan anderen dan de 

onderzoekers die direct bij dit project betrokken zijn. 

 

Al uw antwoorden zullen anoniem zijn. Alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij dit onderzoek en degenen 

die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het onderzoek hebben toegang tot de door u verstrekte 

informatie. Uw antwoorden worden geregistreerd via een online onderzoeksplatform (OSF).  

 

We kunnen de gegevens ook delen met andere onderzoekers, zodat zij de juistheid van onze conclusies kunnen 

controleren, maar we zullen dit alleen doen als we er zeker van zijn dat uw vertrouwelijkheid wordt 

beschermd.  

De bevindingen van dit onderzoek zullen in geaggregeerde vorm worden vrijgegeven aan beleidsmakers en het 

publiek en zullen worden gerapporteerd in wetenschappelijke tijdschriften, op academische seminars en op 

bijeenkomsten van onderzoeksverenigingen. De gegevens zullen worden opgeslagen op een beveiligde locatie 

en voor onbepaalde tijd worden bewaard.  

 

Tijdens uw deelname aan het onderzoek worden gegevens verzameld, deze onderzoeksgegevens zijn 

geanonimiseerd. Wij zijn verplicht de geanonimiseerde onderzoeksgegevens minimaal 10 jaar te bewaren. 

Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. De geanonimiseerde onderzoeksgegevens 

kunnen worden gedeeld met en/of worden hergebruikt door andere wetenschappers om eventueel andere 

onderzoeksvragen mee te beantwoorden. 

 

Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? 

Er is geen vergoeding verbonden aan dit onderzoek. 

 

Goedkeuring van dit onderzoek 

De Facultaire Ethische ToetsingsCommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer u een klacht wilt 

indienen over de procedure omtrent dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

FETC-REBO, e-mail: fetc-rebo@uu.nl, of met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit 

Utrecht, e-mail: privacy@uu.nl. 

 

Meer informatie over dit onderzoek? 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, of graag meer informatie wilt verkrijgen, kunt u 

contact opnemen met Marcel Krijgsheld via m.krijgsheld@uu.nl.  
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