Proefpersoneninformatie voor deelname aan onderzoek
De zelftest Zelfmoordgedachten van 113 Zelfmoordpreventie
Inleiding
Geachte heer/mevrouw,
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee
te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksafdeling van 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking
met Amsterdam UMC. De toetsingscommissie van de METc van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet
onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees
deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.

1. Doel van het onderzoek
De zelftest zelfmoordgedachten op de website van 113 Zelfmoordpreventie wordt elke maand door ruim 4
duizend mensen ingevuld. Met het invullen van de zelftest willen zij inzicht krijgen in de ernst van hun
zelfmoordgedachten. Het doel van dit onderzoek is om de huidige zelftest inhoudelijk te verbeteren en de
drempel tot het zoeken van hulp te verlagen. Dit doen wij door in kaart te brengen waarom mensen geen
contact met de hulplijn van 113 willen opnemen. Zo kunnen wij informatie op maat geven.

2. Wat meedoen inhoudt
U wordt gevraagd om, anoniem, een korte vragenlijst te doorlopen. Op basis van uw antwoorden op deze korte
vragenlijst wordt gekeken of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Als u deelneemt aan het onderzoek
selecteert de computer willekeurig of u een vragenlijst ontvangt over de redenen waarom u geen contact op
wil nemen met de hulplijn van 113 of dat u de adviestekst ontvangt van de huidige zelftest.

3. Mogelijke voor- en nadelen
U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer
kennis over het helpen van mensen met zelfmoordgedachten. Ook helpt u de organisatie 113
Zelfmoordpreventie met het beter afstemmen van hun hulpverlening op de wensen van de doelgroep.
Een nadeel kan zijn dat het u extra tijd kost.

4. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig en geheel anoniem. Doet u mee aan het
onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft nergens aan te
geven waarom u de vragenlijst niet afmaakt.
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5. Gebruik en bewaren van uw gegevens
In dit onderzoek, ben u net zoals op de website van 113, anoniem. Voor dit onderzoek vragen we u enkele
gegevens over uzelf in te vullen, namelijk: uw geslacht, uw leeftijd, of u in behandeling bent vanwege
psychische problemen, de ernst van suïcidale gedachten en welke drempels u ervaart bij het contact opnemen
met onze hulplijn. Elke proefpersoon krijgt een code die bij de gegevens komt te staan. Dit heet gecodeerd. U
bent daardoor niet herleidbaar.
Uw gegevens
Zoals aangegeven zijn al uw gegevens anoniem. De onderzoekgegevens zijn bij publicatie in een
(wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u.
Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien
van bovenstaande gegevens. De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar. Daarna worden de gegevens
vernietigd.
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de
onderzoekers van dit onderzoek via Margot van der Burgt (m.vanderburgt@113.nl). 113 Zelfmoordpreventie is
verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw gegevens.
Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de
Functionaris Gegevensbescherming via functionarisavg@113.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. Geen vergoeding voor meedoen
Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding.

7. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Contactgegevens
Margot van der Burgt
m.vanderburgt@113.nl

Dank voor uw aandacht.
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Bijlage: Toestemmingsformulier proefpersoon
De interactieve zelftest Zelfmoordgedachten
-

Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had
genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.

-

Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen
of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

-

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die
in de informatiebrief staan.

-

Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen 113
Zelfmoordpreventie

-

Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

 Ik geef toestemming aan 113 Zelfmoordpreventie om de gegevens die ik bij het invullen van de digitale
vragenlijst aan 113 Zelfmoordpreventie verstrek te verwerken voor het onderzoek naar de ontwikkeling
van een nieuwe zelftest.
 Ik geef geen toestemming. Hierbij eindigt mijn deelname aan het onderzoek.
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