Informatie over onderzoek intieme relaties
Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek naar intieme relaties. 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 Université Grenoble Alpes in samenwerking
met Psyned om beter inzicht te krijgen in de kenmerken van “hechtingsstijlen”.
Procedure van het onderzoek.
Dit onderzoek richt zich op personen die zich afvragen wat voor hechtingsstijl zij hebben. 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 4 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 relaties en daaraan
verwante problemen, wat negatieve gevoelens kan oproepen. Een mogelijk voordeel van de studie is
dat het u inzicht biedt in uw eigen omgang met relaties en indien van toepassing,
hechtingsproblematiek. Aan het eind van de vragenlijst krijgt u een testuitslag.
Vertrouwelijkheid en bewaartermijn van gegevens
De gegevens die u verstrekt voor deze studie worden gepseudonimiseerd bij verzameling en
verwerking. Uw antwoorden op de vragenlijst kunnen niet tot u worden herleid. Deze niet
herleidbare data wordt vijf jaar bewaard en kan in die tijd onder verantwoordelijkheid van de
hoofdonderzoeker (dr. H. IJzerman) voor analyses gebruikt worden. Gebruik van data is alleen voor
wetenschappelijke doeleinden.
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. Verder wissen wij wekelijks alle data van iedereen die geen akkoord
voor deelname heeft gegeven.
Hoe kan ik deelnemen?
Als u na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen aan dit onderzoek dan kunt u dit
aangeven in antwoord op de eerste vraag in de vragenlijst. De eigenlijke vragenlijst start na deze
vraag omtrent toestemming. U kunt de vragenlijst ook invullen en feedback ontvangen als u geen
toestemming tot gebruik van uw gegevens wilt geven.
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:
dr. Hans IJzerman, Université Grenoble Alpes, Frankrijk. Informatie over zijn onderzoek is te vinden
op https://corelab.io/ en men kan contact met het lab zoeken via hans.ijzerman@univ-grenoblealpes.fr.

