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Informatie voor deelname aan onderzoek  

 

Online training suïcidepreventie –in gesprek met een jongere 

 

Inleiding 

Je leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor je betekent en wat er van je verwacht 

wordt wanneer je besluit om deel te nemen.  

 

1. Algemene informatie 

Het onderzoek wordt gedaan door de onderzoeksafdeling van 113 Zelfmoordpreventie in Amsterdam 

onder leiding van dr. R. Gilissen. Vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 heeft 113 

Zelfmoordpreventie de opdracht gekregen om een online training te ontwikkelen voor gatekeepers 

van jongeren.   

 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit te onderzoeken van de online training voor 

gatekeepers van jongeren (12-25 jaar). We willen onderzoeken of deelnemers na afloop van de 

online training meer kennis en vertrouwen hebben om met jongeren een gesprek te voeren over 

suïcidale gedachten. Er zal een wetenschappelijke publicatie en een publiekssamenvatting worden 

geschreven. 

 

3. Wat houdt deelname in? 

Je wordt gevraagd om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. Dit betekent dat je voor en na de 

training een aantal vragen beantwoordt via het online platform van de training. Deze vragen gaan 

over je kennis en vertrouwen om met jongeren een gesprek te voeren over suïcidale gedachten. Ook 

wordt naar je leeftijd en reden van deelname gevraagd. Aan het einde van de training wordt 

gevraagd of je mee wilt werken aan een vervolgmeting. Na drie maanden krijg je via het online 

platform dezelfde vragen over kennis en vertrouwen en we stellen een paar vragen over de 

toepassing van de training.  Het invullen van de vragen duurt 5 minuten per keer. 

 

4. Wat betekent deelname voor je? 

Je hebt zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Door mee te doen draag je bij 

aan het verbeteren van de online training en het effect van deze training te onderzoeken. 

Nadelen van deelname kunnen zijn: extra tijd die deelname vraagt. 
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5. Als je niet mee wilt doen of wilt stoppen met het onderzoek. 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt de training volgen zonder deelname aan het 

onderzoek. Je mag tijdens het onderzoek ook zelf beslissen om te stoppen. Je hoeft niet te zeggen 

waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden wel gebruikt voor het 

onderzoek.   

 

6. Wat doen we met je gegevens? 

Als je meedoet aan dit onderzoek geef je ook toestemming om je gegevens te verzamelen, gebruiken 

en bewaren. Dit is nodig om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden en de resultaten 

te publiceren. 

 

Privacy  

Om je privacy te beschermen geven wij je gegevens een code. De gegevens die direct naar je 

verwijzen worden dan niet meer gebruikt. Alleen de onderzoekers en databeheerder weten welke 

code je hebt. Als we je gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. In de publicaties 

over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over jou ging. 

 

Bewaar gegevens 

We bewaren je gegevens 10 jaar bij 113 Zelfmoordpreventie.  

 

Meer informatie privacy 

Je kunt de onderzoekers vragen om een elektronische kopie van je gegevens die voor het onderzoek 

zijn gebruikt. Op deze website kun je meer informatie krijgen over je rechten bij de verwerking van 

persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens 

Voor meer vragen over je rechten, of een klacht over je privacy, kun je contact opnemen met degene 

die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor je onderzoek is dat: senior 

onderzoeker dr. S. Mérelle (s.merelle@113.nl). 

 

Indien je ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met je privacy dan kun je dit bespreken met de 

Functionaris Gegevensbescherming van 113 Zelfmoordpreventie via functionarisavg@113.nl. Of je 

dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

7. Heb je vragen? 

Dit onderzoek is beoordeeld door de niet-WMO-toetsingscommissie van het Amsterdam UMC, 

locatie VUmc. Volgens deze commissie valt dit onderzoek niet onder de WMO (Wet medisch-
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wetenschappelijk onderzoek met mensen). Bij vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen 

met senior onderzoeker dr. S. Mérelle (s.merelle@113.nl). 

 

Dank voor je aandacht. 

 

Contactgegevens: 

Saskia Mérelle, senior onderzoeker (s.merelle@113.nl) 

Afdeling onderzoek, 113 Zelfmoordpreventie 

Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam 

020-3113883 
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Bijlage: Digitaal toestemmingsformulier deelnemer  

Online suïcidepreventietraining voor gatekeepers jeugd 

- Ik heb de informatie 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 informa staan.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 10 jaar na dit onderzoek te bewaren binnen 113 
Zelfmoordpreventie 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 
§ Ja 
§ Nee 

 
AHTC gebouw, B-vleugel, 5e verdieping 
Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam 
020-3113883 (Algemeen) 
 


