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U wordt gevraagd om deel te nemen aan een studie (masterproef) omtrent ondersteuningsnoden bij 

familieleden en naasten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit onderzoek heeft als doel in de 

toekomst beter in te kunnen spelen op de behoeften en noden van familieleden van een cliënt die 

residentieel is opgenomen. Uw deelname is vrijwillig; dit betekent dat u  niet verplicht bent deel te 

nemen en indien u ervoor kiest om niet deel te nemen,  dit geen (negatieve) gevolgen zal hebben voor 

u of uw familielid. Neem voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. U kan tevens 

op elk moment vragen stellen aan de onderzoeker indien er iets niet duidelijk is. U kan uw deelname 

op elk moment stopzetten (schriftelijk of mondeling) en u hoeft hiervoor geen reden op te geven. Ook 

dit zal geen nadelige gevolgen hebben voor u of uw naaste. 

Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de studie en hoe deze praktisch zal verlopen. 

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met de onderzoeker (Emma 

Doclo) of diens promotor (Prof. dr. Eva Dierckx) of begeleider (Dr. Van Lierde Elke). 

 

Contactgegevens onderzoeker, promotor en begeleider:  

__________________________________________________________________ 

1. Doel van de studie  

Voor het behalen van de graad Master of Science in de Psychologie zal ik een onderzoek uitvoeren 
naar de ondersteuningsnoden van familieleden en naasten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw, 
Psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep Tienen, … 

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften en noden van familieleden is het belangrijk om in kaart 
te brengen welke ondersteuning zij precies wensen. Op basis van de literatuur kan ervan uitgegaan 
worden dat dit een zeer individueel gegeven is en dat er heel wat heterogeniteit bestaat op vlak van 
ondersteuningsbehoeften. Er lijkt dan ook nood te zijn aan een goede manier om deze behoeften in 
kaart te brengen opdat het ondersteuningsaanbod beter afgestemd kan worden op de behoeften van 
familieleden. Deze exploratieve studie is gericht op het realiseren van deze doelstelling. Hiervoor zal 

gebruik gemaakt worden van het afnemen van een vragenlijst en focusgroepen.  
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2. Deelnemers  

Wie kan deelnemen?  

U kan deelnemen indien u een familielid of naaste bent van een cliënt die in het voorbije jaar 

opgenomen geweest is op een psychiatrische afdeling. Voor deelname dient u bovendien ouder dan 

18 jaar te zijn en voldoende Nederlands te begrijpen (het onderzoek verloopt volledig in het 
Nederlands). 

Wat wordt er verwacht van u?  

Er wordt verwacht dat u de vragenlijst waarheidsgetrouw invult en deze onder gesloten enveloppe 

terugbezorgt. Online deelnemen is eveneens mogelijk (www.  …). Indien gewenst bestaat ook de 

mogelijkheid tot deelname aan een focusgroep in opvolging van het vragenlijstonderzoek. Het doel 
van deze focusgroep is om verdiepende informatie te verzamelen als aanvulling op de resultaten uit 
de vragenlijst. Tijdens deze momenten wordt verwacht dat u met andere naasten/familieleden in 
gesprek gaat over ervaringen, behoeften en wensen omtrent  ondersteuningsnoden voor uzelf als 
familielid van een cliënt die in opname (geweest) is op een psychiatrische afdeling.   

Deelname en beëindiging.  

Deelnemen aan dit masterproefonderzoek is volledig vrijwillig. Dit wil zeggen dat u kan weigeren om 
deel te nemen aan de studie, en u zich op elk moment van de studie kan terugtrekken zonder hiervoor 
verantwoording af te leggen. Het vroegtijdig stoppen van uw medewerking zal verder geen negatieve 
implicaties hebben voor u of uw familielid. Bij akkoord tot deelname wordt wel gevraagd de 

bijgevoegde geïnformeerde toestemmingsformulieren in te vullen en te ondertekenen.  

3. Risico’s en voordelen 

Dit onderzoek houdt geen risico’s in voor u als deelnemer. Het verwerken van de gegevens heeft als 
doel het krijgen van inzicht in de ondersteuningsnoden bij familieleden en naasten binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Dit kan in de toekomst leiden tot een verbetering van de ondersteuning 
voor familieleden en naasten in de geestelijke gezondheidszorg. 

4. Privacy en vertrouwelijkheid  

Al uw gegevens worden confidentieel verzameld en anoniem verwerkt. De anonimiteit zal verzekerd 
worden door geen namen of verwijzingen naar een persoon op te nemen in deze masterthesis of 
verdere publicaties naar aanleiding van de bekomen resultaten.  

 

Ik wil u alvast bedanken voor uw interesse en hoop te kunnen rekenen op uw deelname! 

 

Emma Doclo 

 


