
Onderzoek naar online cursus
‘Van Klacht naar Veerkracht’

Geachte heer, mevrouw

Graag willen wij u vragen om deel te nemen aan een onderzoek naar veerkracht gedurende
de levensloop. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de vakgroep Levenslooppsychologie
van de Open Universiteit en bestaat uit het volgen van een onlinecursus en het invullen van
een online vragenlijst op 3 verschillende tijdstippen.

Doel onderzoek
Het  doel  van  dit  onderzoek  is  om te  kijken  of  mensen uit  de  algemene bevolking  baat
hebben bij  het  volgen van  deze  cursus.  De  onlinecursus  ‘Van Klacht  naar  Veerkracht’  is
gericht op het vergroten van persoonlijke veerkracht en is gebaseerd op een relatief nieuwe
therapievorm uit de psychologie, de  Acceptance and Commitment Therapie. De cursus is
niet  gericht  op  specifieke  klachten  maar  is  bedoeld  om  u  handvatten  te  bieden  om
persoonlijke veerkracht te ontwikkelen en actief in het leven te staan.

Opzet onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit het volgen van de onlinecursus en het invullen van een online
vragenlijst  op  3  verschillende  tijdstippen.  Het  invullen  van  de  vragenlijst  zal  per  keer
ongeveer een half uur in beslag nemen. In dit onderzoek zijn twee groepen deelnemers.
Deelnemers uit groep A vullen op tijdstip 1 de vragenlijst in en krijgen dan toegang tot de
(achtweekse) cursus. Direct na afloop van de cursus (tijdstip 2) en 8 weken later (tijdstip 3)
vullen  zij  wederom  een  vragenlijst  in.  Deelnemers  uit  groep  B  vullen  eerst  op  de
vragenlijsten in op tijdstip 1, 2 en 3 en krijgen aansluitend toegang tot de cursus. Indeling in
één van deze twee groepen gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Inhoud online cursus
De onlinecursus ‘Van Klacht naar Veerkracht’ bestaat uit 8 lessen die u geheel zelfstandig
kunt  doorlopen  (1.  Stoppen  met  worstelen,  2.  Ruimte  maken,  3.  Afstand  nemen,  4.
Zelfbeeld, 5. Aandacht 6. Oriënteren, 7. Investeren, 8. Veerkracht). Wij adviseren u om elke
week 1 les te volgen waardoor u de cursus in 8 weken kunt afronden. Iedere les bestaat uit
een korte uitleg over het thema (middels een videofragment) en bijpassende oefeningen. De
hoeveelheid tijd die u besteedt aan het doorlopen van de cursus staat u vrij (echter reken op
minimaal 30 minuten per onderdeel).  De verwachting is wel dat hoe meer tijd u aan de
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cursus besteedt en met name aan het toepassen van de oefeningen in het dagelijks leven
hoe meer profijt u van de cursus kunt hebben. 

Deelname onderzoek
U beslist  zelf  of  u  meedoet  aan  het  onderzoek.  Deelname is  vrijwillig  en u  kunt  op elk
moment (ook tijdens het onderzoek) zonder opgave van reden stoppen met het onderzoek.
Deelname aan het onderzoek levert voor de onderzoekers belangrijke informatie over de
toepasbaarheid  van  een online  cursusgericht  op  het  vergroten  van  veerkracht.  Door  de
resultaten  van  dit  onderzoek kan  de  cursus  verder  verbeterd worden.  Wij  kunnen geen
uitspraken doen over het mogelijke voordeel dat deelname aan het onderzoek u zou kunnen
opleveren. Wel kunt u op deze manier kosteloos kennis maken met een cursus gebaseerd op
de  Acceptance and Commitment Therapie. Mocht deelname aan de cursus of het invullen
van de vragenlijst onverhoopt vervelende gevoelens bij u oproepen dan adviseren wij u om
hier met uw huisarts of een andere vertrouwenspersoon over te spreken. U kunt ook contact
opnemen met de onderzoekers, zie contactgegevens.

Voor wie?
Voor deelname aan dit onderzoek dient u tussen de 40 en 75 jaar te zijn, voldoende kennis
te hebben van de Nederlandse taal  en in het bezit te zijn van een computer/tablet met
internet. 
Bent u op dit moment onder behandeling bij een psycholoog of psychiater of volgt u een
psychologische behandeling dan kunt u helaas niet deelnemen. Overleg bij twijfel even met
de onderzoekers.

Uw privacy en gegevens onderzoek
Dit onderzoek is goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie van de Open Universiteit
Bij  de uitvoering van dit  onderzoek is het nodig dat er  persoonsgegevens van u worden
verzameld,  gebruikt  en  bewaard.  Wij  vragen  u  namelijk  om  uw  naam,  emailadres  en
telefoonnummer  door  te  geven  aan  de  onderzoekers  zodat  wij  contact  met  u  kunnen
opnemen gedurende de looptijd van het onderzoek. Deze gegevens zullen bewaard worden
in een beveiligd bestand waartoe alleen de (hoofd)onderzoeker(s) toegang hebben. In de
vragenlijst zult u ook uw geslacht en leeftijd invullen zodat wij kunnen onderzoeken of er
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen of tussen verschillende leeftijdscategorieën in
waardering en effect van de onlinecursus. 
Om uw privacy te waarborgen, wordt in de vragenlijst die u invult uw naam en eventuele
andere  persoonsgegevens  vervangen  door  een  code.  Alleen  de  (hoofd)onderzoeker(s)
kunnen deze code, naar u herleiden. Andere personen kunnen dus nooit uw persoonlijke
gegevens inzien.  Uw persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk  en worden niet gedeeld
zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw privacy is gewaarborgd.

U  wordt  gevraagd  om  toestemming  te  geven  voor  het  verzamelen  van  deze
persoonsgegevens. Als u dat niet wilt, kunt u helaas niet deelnemen aan dit onderzoek. 



Onderzoek naar online cursus
‘Van Klacht naar Veerkracht’

Op  de  Open Universiteit  worden uw geanonimiseerde  gegevens  gedurende  de  wettelijk
voorgeschreven  termijnen  voor  mensgebonden  wetenschappelijk  onderzoek  bewaard,
zijnde 10 jaar.
U kunt de toestemming voor verwerking van uw gegevens altijd weer intrekken. Voor meer
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de
(hoofd)onderzoeker(s) van dit project, welke verantwoordelijk is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u
contact  opnemen  via  het  algemene  mailadres  (vanklachtnaarveerkracht@ou.nl)  met  de
student-onderzoeker die dit onderzoek uitvoert (Katleen Verdoodt).

De hoofdonderzoekers die betrokken zijn bij dit onderzoek zijn:
Dr. Jennifer Reijnders (jennifer.reijnders@ou.nl), dr. Tim Batink en Prof Nele Jacobs, vakgroep
Levenslooppsychologie, Open Universiteit.
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