
 

Welzijnsvermogen en COVID-19. Informatie voor deelnemers. Versie 2. 06 November 2020 

                            
 

Informatiebrief voor deelnemers 
 

Studie titel: Welzijn en COVID-19: enquêtes onder de 
algemene bevolking in het Verenigd Koninkrijk, Australië 
en Nederland (Internationale Kwaliteit van Leven Studie 

2020) 
 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons onderzoek. Voordat u beslist, willen we 
dat u begrijpt waarom het onderzoek wordt gedaan en wat deelname inhoudt. Praat met 
anderen over de studie als u dat wilt. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Deze studie wil vooral begrijpen hoe overheidsbeleid om het coronavirus aan te pakken, 
zoals sociaal afstand houden en lockdowns, van invloed is geweest op de mogelijkheid van 
mensen om de activiteiten te doen en de rollen te vervullen  die voor hen belangrijk zijn in 
het leven. 
 
Waarom ben ik uitgenodigd? 
We zijn op zoek naar een representatieve steekproef uit de volwassen bevolking van 
Nederland. 
 
Moet ik meedoen? 
Het is aan u om te beslissen om mee te doen aan de studie. Als u de enquête volledig invult,  
stemt u ermee in dat de door u verstrekte gegevens worden gedeeld met onderzoekers. U 
kunt zich op elk moment tijdens het invullen van de enquête zonder opgaaf van redenen 
terugtrekken. 
 
Wat gebeurt er met mij als ik deelneem en wat moet ik doen? 
U wordt gevraagd om enquêtevragen in te vullen over uzelf, nu en tijdens 2020. Het invullen 
van de enquête duurt tussen de 10 en 20 minuten. 
 
Uitgaven en betalingen 
U wordt betaald aan de hand van uw overeenkomst met het panelonderzoeksbureau. 
 
Wat zijn de mogelijke nadelen en risico's van deelname? 
Onze vragen hebben betrekking op uw kwaliteit van leven in 2020. Sommige vragen kunnen 
verontrustend zijn als u een bijzonder moeilijk jaar heeft gehad. Er zijn geen andere risico's 
verbonden aan de deelname aan deze studie. 
  
Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname? 
De informatie die we uit dit onderzoek verkrijgen, zal ons helpen uw ervaringen in 2020 te 
begrijpen. De informatie zal beschikbaar zijn om toekomstig overheidsbeleid te informeren 
over de impact die lockdowns en sociale afstand hebben gehad op kwaliteit van leven.  
 
Wordt mijn deelname aan het onderzoek vertrouwelijk behandeld? 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen gegevens die u in de enquête hebt 
verstrekt, zullen toegankelijk zijn voor onderzoekers. Er worden geen andere persoonlijke 
gegevens die door het panelonderzoeksbureau worden bewaard, aan het onderzoeksteam 
verstrekt. 
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De resultaten uit de enquête zullen worden gepubliceerd. De gegevens uit de enquête 
worden daarna bewaard, zodat andere onderzoekers de juistheid van de bevindingen van 
het onderzoek kunnen controleren en verder onderzoek uitvoeren.   
 
Wat gebeurt er als ik niet verder wil met de studie? 

U kunt zich tijdens het invullen van de enquête op elk moment uit het onderzoek 
terugtrekken, zonder opgaaf van redenen. Alleen gegevens van deelnemers die de enquête 
volledig invullen worden ter beschikking van het onderzoeksteam gesteld. Geedeeltelijk 
ingevulde enquêtes worden verwijderd. Als u de enquête eenmaal heeft ingevuld, kunt u uw 
gegevens niet meer terugtrekken uit het onderzoek. 
 
Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 
Het is onze bedoeling om de resultaten snel na de gegevensverzameling te publiceren. 
Wanneer de resultaten beschikbaar zijn, zullen ze toegankelijk zijn op de studiewebsite: 
 
https://wun.ac.uk/wun/research/view/capability-wellbeing-and-covid-19-Mitchell 
  
Wie organiseert en financiert het onderzoek? 
Financiering voor dit onderzoek is verstrekt door het Worldwide Universities Network (WUN). 
Het WUN iseen toonaangevend wereldwijd netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek dat 
bestaat uit 23 universiteiten, verspreid over 13 landen op zes continenten (www.wun.ac.uk). 
De analyse van de enquête wordt gefinancierd door Wellcome, een politiek en financieel 
onafhankelijke stichting (www.wellcome.org). De financiering vindt plaats als onderdeel van 
een breder project over het welzijn (https://wellcome.org/grant-funding/people-and-
projects/grants-awarded/a-lifecourse-approach-measuring-capability-economic).  
 
Wie heeft het onderzoek beoordeeld? 
De Ethische Onderzoekscommissie van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van 
de Universiteit van Bristol heeft deze studie beoordeeld. 
 
Verdere informatie en contactgegevens 
Meer informatie over de studie en het studieteam is beschikbaar op de webpagina over dit 
studieproject: 
 
https://wun.ac.uk/wun/research/view/capability-wellbeing-and-covid-19-Mitchell 
 
Eventuele klachten? 
Als u een klacht over deze enquête wilt indienen, neem dan contact op met het 
onderzoeksteam van de Universiteit van Bristol (research-governance@bristol.ac.uk). 
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