
Informatiebrief 

 
Geachte geïnteresseerde, 

Wij vragen u om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek ‘Psychologische behoeften bij 
volwassenen van verschillende leeftijden’ van de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open 
Universiteit. Meedoen is vrijwillig. Om u mee te laten doen aan het onderzoek hebben wij wel uw 
online toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u in deze 
brief uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag het 
onderzoeksteam om uitleg als u vragen heeft. De contactgegevens van het onderzoeksteam worden 
aan het eind van deze brief genoemd.  
 

1. Achtergrond van het onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de vakgroep Levenslooppsychologie en 
masterstudenten Psychologie van de Open Universiteit. Er wordt onderzoek gedaan naar 
psychologische basisbehoeften gedurende de levensloop. Een psychologische basisbehoefte is een 
aangeboren fundamentele behoefte van mensen, zoals de behoefte aan keuzevrijheid en fijne 
relaties met anderen. Wat maakt nu dat mensen zich bevredigd voelen in deze behoeften? We 
denken dat dit kan verschillen tussen mensen en tussen levensfasen. Dat willen we met dit 
onderzoek verder in beeld brengen.  
 

2. Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft als doel om eigenschappen van mensen in kaart te brengen die verband houden 
met psychologische basisbehoeften. Denk daarbij aan kenmerken als leeftijd, geslacht en andere 
achtergrondkenmerken. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop mensen over zichzelf en over de 
wereld om hen heen denken. Ten slotte zijn we ook geïnteresseerd in de rol van positieve en 
negatieve emoties. 

Meer inzicht in de manier waarop psychologische basisbehoeften worden ondersteund voor 
verschillende individuen en gedurende verschillende levensfasen, zal helpen om wetenschappelijk 
inzicht te verdiepen. Daarnaast kan het onderzoek leiden tot praktische aanbevelingen voor de 
ondersteuning van psychologische basisbehoeften gedurende de levensloop.  
 

3. Wanneer kunt u meedoen aan dit onderzoek en wat houdt meedoen aan dit onderzoek in?  

Voor deelname aan het onderzoek moet u: 

•�18 jaar of ouder zijn; 

•�Toegang hebben tot internet; 

•�Voldoende begrip hebben van de Nederlandse taal. 

Voldoende begrip van de Nederlandse taal is vereist om (algemene) instructies voor het 
onderzoek en de toestemmingsverklaring te kunnen begrijpen. 



 

Wanneer u niet voldoet aan de bovenstaande criteria kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. 
Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam.  
 

Wat wordt er van u verwacht 

Wanneer u voldoet aan de criteria voor deelname en besluit deel te nemen aan het onderzoek 
vragen wij u om enkele online vragenlijsten in te vullen. Er zullen twee meetmomenten zijn in dit 
onderzoek. Indien u besluit om mee te doen met het onderzoek, ontvangt u automatisch per mail na 
twee weken een uitnodiging om nogmaals enkele online vragenlijsten in te vullen. Het invullen van 
deze vragenlijsten zal ongeveer 15-20 minuten duren en kunt u in uw eigen tijd doen. In totaal zal 
deelname aan het onderzoek ca. 40 minuten van uw tijd in beslag nemen.  
 

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Deelname aan het huidige onderzoek heeft niet direct expliciete voor- of nadelen voor u 
persoonlijk. Hoewel het onwaarschijnlijk wordt geacht, zouden de vragenlijsten u bewust kunnen 
maken van negatieve gevoelens, psychische en/of lichamelijke klachten die een negatief effect 
kunnen hebben op de stemming. Indien de vragenlijst negatieve gevoelens oproept, kunt u contact 
opnemen met het onderzoeksteam. De hoofdonderzoeker zal indien nodig verder advies uitbrengen 
of u doorverwijzen voor passende hulp. De contactgegevens van het onderzoeksteam en de 
hoofdonderzoeker worden aan het eind van deze brief genoemd. 
 

5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 
dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 
ook tijdens het onderzoek. U kunt de online vragenlijst op elk gewenst moment beëindigen. Indien 
gewenst kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam of hoofdonderzoeker. U hoeft niet te 
zeggen waarom u stopt en het heeft geen gevolgen. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, 
mogen worden gebruikt voor het onderzoek. Als u dit niet meer wenst, kunt u dit aangeven bij de 
hoofdonderzoeker. 
 

6. Einde deelname 

Het onderzoek bestaat uit twee momenten. Uw deelname aan het onderzoek stopt als de online 
vragenlijsten voor de tweede meting zijn ingevuld. Het hele onderzoek is afgelopen als alle 
deelnemers klaar zijn. U kunt aangeven of u na afloop van het onderzoek geïnformeerd wil worden 
over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Na het verwerken van alle gegevens informeert 
de onderzoeker u dan over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op groepsniveau. U zult 
daarvoor een e-mail ontvangen met uitleg over de bevindingen van het wetenschappelijke 
onderzoek. Als u niet wilt worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek hoeft u niets 
te doen: wij zullen u niet contacteren. 

 



7. Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden er demografische gegevens en persoonsgegevens verzameld, gebruikt en 
bewaard. Voor de aanmelding voor het onderzoek vragen wij uw naam en uw e-mailadres. Daarnaast 
zullen de volgende demografische gegevens en persoonsgegevens worden gevraagd in het 
onderzoek:  

• Leeftijd 
• Geslacht (niet verplicht)  
• Hoogst voltooide onderwijsniveau 
• Arbeidssituatie  
• Bruto maandinkomen (niet verplicht) 
• Subjectief financieel welzijn (niet verplicht) 
• Relatiestatus 
• Huishoudensamenstelling 
• Aantal kinderen 
• Bekende lichamelijke en/of geestelijke ziekte(n) (niet verplicht) 
• Sociale rollen 
• Aantal uren vrije tijd per week 

 

Aanvullend zullen vragen worden gesteld over uw: 

• Psychologisch welbevinden;  
• Psychologische basisbehoeftebevrediging en psychologische basisbehoeftefrustruatie; 
• Positieve en Negatieve emoties; 
• Manier van denken over wat er gebeurt in uw leven. 

 

Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek 
worden gesteld te kunnen beantwoorden. Bij de analyse van de data van het onderzoek worden 
gegevens altijd eerst losgekoppeld van uw persoonsgegevens. De uitkomsten van het onderzoek 
zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die 
tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u 
te herleiden. De data van dit onderzoek zal gebruikt worden voor wetenschappelijke publicaties, 
onderzoeksstages en master thesissen van studenten. 

 
8. Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 
direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze wijze 
versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen binnen de Open Universiteit. Uw email-
adres wordt verwijderd zodra het onderzoek is afgerond. 
 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden 
van een visitatiecommissie inzage krijgen in de (niet-versleutelde) gegevens. 



Bewaartermijn gegevens 

Uw geanonimiseerde gegevens worden gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn van 10 jaar 
(voor mensgebonden wetenschappelijk onderzoek) bewaard. Indien u dit niet wenst kunt u uw 
toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd weer intrekken. 

 
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 
Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy. 

 
9. Verzekering voor deelnemers 

Mocht er schade voor u ontstaan doordat u deelneemt aan dit onderzoek, dan kan de schade 
vergoed worden vanuit de verzekering van de Open Universiteit. U kunt contact opnemen met de 
hoofdonderzoeker.  
 

10. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u voor, tijdens en na het onderzoek contact opnemen met het onderzoeksteam 
via onderzoekbasisbehoeften@ou.nl 
 

Ondertekening toestemmingsformulier 

Indien u besluit mee te willen doen aan dit onderzoek, dan kunt u zich op de pagina 
https://o4u.ou.nl/psychologische-behoeften-bij-volwassenen-van-verschillende-leeftijden 
registreren voor dit onderzoek. Na de registratie ontvangt u een e-mail met een link naar de online 
vragenlijsten. Bij aanvang wordt gevraagd naar uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken 
van uw gegevens, zoals eerder is toegelicht in deze brief. Indien u aangeeft akkoord te zijn, geeft u 
aan de informatie te hebben begrepen en in te stemmen met deelname aan het onderzoek. Na het 
geven van toestemming kunt u starten met de vragenlijsten. 
 

Contactgegevens voor Open Universiteit 

Onderzoeksteam: onderzoekbasisbehoeften@ou.nl 

Hoofdonderzoeker, dr. Johan Lataster: johan.lataster@ou.nl,  

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: mw. S.E.M. van der Westen, 
 e-mail: FG@ou.nl, telefoon: 045- 5762431 

Voor meer informatie over uw rechten: www.ou.nl/privacy 

 


