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Introductie  
Met deze brief informeren wij u graag over een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door Bogazici 
University Istanbul en de Universiteit Utrecht  en willen wij u vragen om deel te nemen aan deze studie. 
Het is belangrijk dat u de informatie in deze brief zorgvuldig leest, zodat u zelf beoordelen of u wilt 
deelnemen aan de studie of niet. Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie in deze brief? Dan 
kun je het de onderzoekers vragen. Onze contactgegevens vindt u in deze brief. 
 

1. Wat gaan we bestuderen en waarom? 
 

In de studie Familierelaties en ontwikkeling in verschillende culturen willen we Nederlandse gezinnen 
met en zonder een migrantenachtergrond en expats die in Nederland wonen om de thuissituatie (familie- 
en partnerrelaties, opvoeding) en het verband met ouder- en kindfunctioneren en de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid in gezinnen met kinderen onderzoeken. Specifiek zijn we geïnteresseerd in 
leren hoe u zich voelt over uw huwelijk of relatie en ouderschap, uw thuisomgeving, hoe u omgaat met 
de zorg  van uw kinderen,  en hoe u zich voelt over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, alsmede 
die van uw  kinderen. Daarnaast omvat het onderzoek een gedeelte over de manier waarop de huidige 
veranderingen als gevolg van de covid-19-uitbraak ons gezinsleven en welzijn hebben beïnvloed. 
 
Eerder werd dit onderzoek uitgevoerd met gezinnen in Turkije en nu wordt deze uitgevoerd met  
Nederlandse gezinnen met en zonder een migrantenachtergrond en expats die in Nederland wonen.  Op 
deze manier hopen we  de verschillen en overeenkomsten te onderzoeken in de manier waarop gezinnen  
omgaan met dagelijkse ervaringen en  omgaan met de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. 
Met die kennis kunnen we de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren voor gezinnen die dit nodig 
hebben. Tijdens dit onderzoek wordt via vragenlijsten informatie verzameld over uw gedachten over de 
bovengenoemde gebieden. Er wordt geen persoonlijke informatie gevraagd die kan worden gebruikt om 
u te identificeren. 
 
Gecombineerde vragenlijsten zijn voor u samengesteld op basis van uw rol als moeder of vader. 
Vanwege  covid-19 veiligheidsmaatregelen worden de  vragenlijsten  online verzameld. Het invullen 
van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten of meer, afhankelijk van de tijd die u besteedt aan het 
beantwoorden van de vragen. Als u wilt deelnemen aan het onderzoek wordt u doorverwezen naar een 
online vragenlijst die u individueel kunt invullen; neemt echter vooral contact op met de onderzoekers 
om hulp te krijgen bij het beantwoorden van de vragen via telefoon of een videogesprek  als u dat liever 
hebt  en vragen hebt. Wij vragen uw partner/echtgenoot om ook de vragenlijst in te vullen. Als er andere 
ouders of verzorgers zijn door een scheiding of andere regelingen zouden we ook graag hun deelname 
willen vragen. Als u een alleenstaande ouder bent,, dan is uw deelname voldoende. Zorg ervoor dat u 
de online vragenlijst invult op een tijdstip en plaats die het meest comfortabel voor u is. Ondertussen, 
als u liever deelneemt aan dit onderzoek met behulp van een papieren kopie, neem dan contact op met 
de onderzoeker, zodat de onderzoeker u een kopie van de vragenlijst kan leveren die later door de 
onderzoeker moet worden opgehaald zodra u klaar bent. 



 
 

 
 
2. Hoe zal het onderzoek plaatsvinden? 
 
Stap 1:  Registreren 
Als u deze informatie hebt gelezen en u besluit deel te nemen aan de studie, wordt u gevraagd akkoord 
te gaan om deel te nemen aan het onderzoek. 
 
Zodra u akkoord gaat om deel te nemen aan het onderzoek, ziet u de online vragenlijst. Hoewel u vrij 
bent om een pauze te nemen en verder te gaan waar u gebleven was, is het beter om de vragenlijst in 
één keer in te vullen. De verwachting is dat beide ouders deelnemen aan het onderzoek. Dat is de reden 
waarom wanneer u begint met de enquête wordt u gevraagd om een unieke code/bijnaam in te vullen 
die alleen u en uw partner/echtgenoot weten. Uw partner/echtgenoot  voert dezelfde code/bijnaam in.  
Op  deze manier kunnen we uw antwoorden op uw echtgenoot matchen zonder u om persoonlijke 
informatie te vragen. Van u en uw echtgenoot/partner wordt verwacht dat u de vragenlijsten zelfstandig 
invult zonder ze eerst te bespreken. Op deze manier kunnen we met het verschillende perspectief van 
elke partner/ echtgenoot bekijken; u bent uiteaard vrij om na afronding van de vragenlijst uw ervaringen 
of  gedachten te bespreken. Als u hulp nodig hebt bij het invullen van de vragenlijsten, neem dan gerust 
contact op met Dr. Metindogan.  
 
 
3. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek. 
Voor u, uw partner/echtgenoot en uw kind, heeft deelname aan de vragenlijst enquête geen 
onmiddellijke voor- en nadelen. Een mogelijk "nadeel" is dat het invullen van de vragenlijsten enige tijd 
in beslag neemt. Een voordeel is dat u en uw partner/echtgenoot de kans krijgen om een aantal familie 
zaken te bespreken om een beter inzicht te krijgen. Daarnaast kan het onderzoek nuttige gegevens 
opleveren die helpen om de ondersteuning van gezinnen met verschillende culturele achtergronden te 
verbeteren. 
 
4. Deelname aan de studie is vrijwillig. 
U bepaalt zelf of u wilt deelnemen aan de studie. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen, 
hoeft u niets te doen. U hoeft niets te ondertekenen en u hoeft niet te zeggen waarom u niet mee wilt 
doen. Alhoewel we graag willen dat u geen vragen overslaat en vul de vragenlijst helemaal invult voor 
een betere kwaliteit resultaten, kunt u altijd van gedachten veranderen en uw deelname op elk gewenst 
moment stoppen. Dit kan ook tijdens het invullen van de vragenlijsten, simpelweg door de 
internetpagina te sluiten. 
 
 

 
Onderzoek: Familierelaties en ontwikkeling 
 
 
Informatie voor deelnemers 

 

 
 



 

 
 
5. Wie ziet de resultaten van het onderzoek? 
Het onderzoek zal naar verwachting in 2020 worden afgerond. U kunt aangeven of u na afloop van het 
onderzoek een nieuwsbrief wilt ontvangen, met de (voorlopige) resultaten van het onderzoek.  
De resultaten van het onderzoek zullen ook worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en 
eventueel gepresenteerd tijdens wetenschappelijke conferenties of openbare lezingen. 
 
6. Hoe worden uw gegevens verwerkt? 
Dit onderzoek voldoet aan de ethische eisen voor wetenschappelijk onderzoek van de Bogazici 
Universiteit,  Istanbul en Universiteit Utrecht. Dit betekent dat uw gegevens worden beschermd. Alle 
gegevens worden onmiddellijk anoniem gemaakt, dus de antwoorden die u gaf in de vragenlijsten zijn 
niet gekoppeld  aan eventuele persoonlijke gegevens. Andere wetenschappers dan de genoemde 
onderzoekers kunnen de geanonimiseerde gegevens bekijken, bijvoorbeeld om te controleren of de 
studie goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Dit gebeurt alleen met toestemming van de onderzoekers. U 
geeft toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor deze studie en gerelateerde studies uitgevoerd 
door of in samenwerking met de onderzoekers. Uw reacties  worden bewaard in een cloudopslag aan de 
Universiteit Utrecht met een beveiligingssleutel waar alleen de onderzoekers toegang toe hebben. 
 
7. Nadere informatie en klachten 
Heeft u vragen over deze studie, dan u contact opnemen met Dr. Aysegul Metindogan (Turks / Engels), 
e-mail: ametindogan@boun.edu.tr  of Dr. Kirsten Buist (Nederlands / Engels), e-mail:  k.l.buist@uu.nl.  
U kunt ook klachten over het onderzoek aan hen melden. Wilt u dit liever niet melden bij de 
onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit van 
de Universiteit Utrecht, prof. dr. Liesbeth Woertman. Telefoon: 030-2534521. E-mail:  
Vertrouwensperson-wi@uu.nl. 
 
Als u deelneemt aan het onderzoek, kunt u zich bewust worden dat u extra hulp nodig hebt met een 
aantal van persoonlijke of gezinszaken. Hieronder vindt u een aantal instanties waarmee u contact kunt 
opnemen als u ondersteuning kunt gebruiken. 
 
Als u denkt dat u opvoedingsadvies over uw kinderen nodig hebt, kunt u naar de volgende nationale 
website gaan: 
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/ondersteuning-opvoeding 
  
Als u zelf ondersteuning nodig hebt, kunt u naar de volgende nationale website gaan: 
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/toegang-tot-psychische-hulp 
  
Daarnaast zijn er ook instanties die vanuit Utrecht diensten aanbieden.  
Kinderen en gezinnen: https://www.jeugdengezinutrecht.nl 
Individuele begeleiding: https://www.ggzutrecht.nl 
 
Oprecht 
Dr. Aysegul Metindogan 
Dr. Kirsten Buist 
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