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Informatie brief voor deelname aan een gespreksgroep 

Gespreksgroep in het kader van een onderzoek naar indringende beelden en gedachten aan 
zelfmoord – naar een nieuwe suïcide preventie strategie in patiënten met depressies. 

 
 
Geachte lezer, 
 
Wij willen u graag uitnodigen om mee te doen aan een gespreksgroep over suïcidale beelden en 
gedachten. Het doel van dit groepsgesprek is om ervaringen en ideeën van mensen die in het 
verleden te maken hebben gehad met depressie en suïcidaliteit inzichtelijk te maken, om zo een 
nieuwe behandelmethode te kunnen ontwikkelen voor deze klachten. De uit te wisselen 
ervaringen zullen betrekking hebben tot het beleven en ontvangen van behandelingen voor 
suïcidale gedachten en beelden en wat er positief en/of negatief was aan deze behandelingen. 
Ook zal u gevraagd worden mee te denken in de ontwikkeling van een specifiek 
behandelprotocol waarin de nieuwe behandeling van suïcidale gedachten en beelden verder zal 
worden vorm gegeven. Dit betreft een behandelprotocol van zogenaamde ‘suïcidale intrusies’ 
met behulp van de nieuw te ontwikkelen ‘Eye Movement Dual Task’. Voor en tijdens de 
bijeenkomst zal de onderzoeker u hier meer informatie en uitleg over geven. 
 
Meedoen is vrijwillig. Tijdens het gespreksgroep hoeft u geen persoonlijke informatie van uzelf 
te delen die u niet kwijt wilt, hier zullen de onderzoekers goed op letten. 
Om mee te doen is wel is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u de beslissing 
neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. In deze brief vindt u informatie 
over de achtergrond van het onderzoek, wat er van u gevraagd wordt, en wat dit onderzoek u 
zou kunnen opleveren. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u altijd contact 
opnemen met de uitvoerend onderzoeker: Jaël van Bentum, j.s.van.bentum@vu.nl/020-
5986615. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 
 

1. Datum en tijdstip van het onderzoek 
De groepsgesprek duurt circa 1.5-2 uur en zal plaatsvinden in het hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, op Zaterdag 27 Mei om 13:00-15:00 uur (tijdstip kan veranderen). 
 

2. Wat meedoen inhoudt 
De gespreksgroep is een bijeenkomst met 6-8 deelnemers, die in het verleden ervaring hebben 
gehad met suïcidale beelden en/of gedachten. Tijdens de focusgroep willen we via een 
gestructureerd gesprek inventariseren hoe we onze nieuwe behandeling optimaal kunnen 
maken voor patiënten en behandelaren. 
 
Wanneer u zich opgeeft voor dit onderzoek, ontvangt u een informatie brochure over ‘suïcidale 
intrusies’ en de ‘Eye Movement Dual Task’ behandeling en wordt gevraagd of u deze goed kan 
doorlezen. Tijdens de focus groep wordt er van u verwacht dat u actief deelneemt aan het 
gesprek. Natuurlijk, zijn wij er op attent dat het een gevoelig en emotioneel onderwerp is; u 
hoeft alleen ervaringen, meningen en dingen te delen waar u zich comfortabel mee voelt. 
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3. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek. 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich 
altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. 
Wel vragen wij u om dit direct te melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment 
zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 
 

4. Gebruik en bewaren van uw gegevens 
Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke 
proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komen te staan, dit heet codering en dit is een 
methode om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. 
Alleen de uitvoerende onderzoeker en verantwoordelijke onderzoeker weten welke code u 
heeft. De onderzoeksgegevens 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 uw persoonsgegevens. De onderzoeker bewaart uw gegevens 5 jaar. 
Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 

5. Vergoeding voor meedoen 
Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding in de vorm van een 
cadeaubon ter waarde van 50 euro en uw reiskosten. Een routebeschrijving is bijgevoegd. 
Tevens zal er tijdens de bijeenkomst voor versnaperingen worden gezorgd. 
 

6. Heeft u vragen? 
Heeft u nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de uitvoerende 
onderzoeker: Jaël van Bentum, MSc, telefoonnummer:  020-5986615, of email: 
j.s.van.bentum@vu.nl. 
 

7. Bijlage 
Toestemmingsformulier 
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Toestemmingsformulier 
SIMAGERY Focus Groep 

 
Verantwoordelijke onderzoeker           naam: Prof. dr. M.J.H. Huibers 

email: m.j.h.huibers@vu.nl 
  
Uitvoerende onderzoeker                     naam: J.S. van Bentum, MSc 

email: j.s.van.bentum@vu.nl  
telnr.: +31 (0) 20 598 6615 

 
Ik ben op een voor mij duidelijke wijze [mondeling en schriftelijk] ingelicht over de aard, de 
methode, het doel, de risico’s en de belasting van het onderzoek. Mijn vragen zijn naar 
tevredenheid beantwoord en ik heb voldoende bedenktijd gehad.  
 
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 weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in de 
informatiebrief.  
 
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 5 
jaar na dit onderzoek te bewaren. Ik weet dat de gegevens vertrouwelijk zullen worden 
behandeld en dat resultaten van het onderzoek alleen anoniem aan derden bekend gemaakt 
zullen worden. 
 
Ik begrijp dat videomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend voor analyse zal worden 
gebruikt. Ik ben me ervan bewust dat in geen enkele publicatie over dit onderzoek informatie 
zal worden verstrekt die tot mijn persoon is terug te voeren. De videobestanden worden na 
afloop van het onderzoek gewist. 
 
Ik zal de antwoorden van andere deelnemers op een vertrouwelijk manier behandelen.  
 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 
Additionele vragen (Omcirkel uw antwoord) 

o Ik geef wel/geen toestemming om mijn gegevens geanonimiseerd voor gelijksoortige 
andere studies te gebruiken. 
 

o Ik geef wel/geen toestemming om mij in de toekomst te benaderen voor 
vervolgonderzoek. 
 

o Ik wil wel/niet op de hoogte worden gebracht van de resultaten van het onderzoek.  
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Naam deelnemer:……………………………………………………………                          Datum:  ....-….-….  

Handtekening deelnemer:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 
Ik verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Ik 
ben bereid om nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer 
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.  
 
Naam onderzoeker:………………………………………………………………………  
 

Handtekening onderzoeker: 


	Informatiebrief deelname gespreksgroep (Patienten)
	Toestemmingsformulier Focus Groep
	Toestemmingsformulier
	SIMAGERY Focus Groep


