VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE
EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
FAMILY LAB

“UGENT FAMILY LAB COUPLE STUDY – PART II”
Informatiebrief
Beste
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze studie. Neem, voor u beslist deel te nemen
aan deze studie, voldoende tijd om deze informatiebrief aandachtig te lezen. Neem contact
op met de onderzoeker (liesbet.berlamont@ugent.be) indien er onduidelijkheden zijn of u
bijkomende informatie wenst. Dit proces wordt ‘informed consent’ of ‘geïnformeerde
toestemming’ genoemd. Eens u beslist heeft om deel te nemen aan de studie, zal gevraagd
worden om uw akkoord te geven op een toestemmingsverklaring.
Wat is het doel van de studie?
Deze studie wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Family Lab (Vakgroep ExperimenteelKlinische en Gezondheidspsychologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
Universiteit Gent). Sinds jaren doet onze onderzoeksgroep fundamenteel en toegepast
wetenschappelijk onderzoek naar partnerrelaties en partnerrelatieproblematiek. Het huidig
onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op communicatie binnen koppels en focust daarbij op
verschillende aspecten zoals tevredenheid in de relatie, meningsverschillen, onbegrip binnen
koppels,… Inzichten vanuit dit onderzoek kunnen leiden tot aanbevelingen voor de praktijk, meer
bepaald voor partnerrelatietherapie.
Wat houdt de studie in?
Concreet bestaat deze studie uit twee delen. Het eerste gedeelte is het vragenlijstgedeelte,
waarin zal gevraagd worden een aantal vragenlijsten over uw relatie, uzelf en uw algemeen welzijn
te beantwoorden. Deze vragenlijsten kan u thuis via internet invullen en dit zal ongeveer 45 à 60
minuten in beslag nemen. Dit kan op uw eigen tempo en wanneer u hiervoor de tijd heeft.
Anderzijds omvat deze studie ook een observationeel gedeelte. In dit gedeelte van het
onderzoek zullen u en uw partner gevraagd worden om een gesprek (ca. 10 minuten) te
hebben met elkaar dat zal worden gefilmd. Dit gesprek zal gaan over een onderwerp dat tot
meningsverschillen leidt binnen de relatie. U hoeft niet op voorhand een onderwerp te kiezen.
Tijdens het gesprek zullen de onderzoeksmedewerkers niet in dezelfde ruimte aanwezig zijn,
maar blijven deze wel voor u ter beschikking. Achteraf zullen nog enkele vragen omtrent het
gesprek gesteld worden. Deze vragen over het gesprek zijn deels open vragen, die moeten
beantwoord worden op een laptop. Het is dus van belang dat u kunt typen. Het tweede gedeelte
zal in totaal ca. 2 uur in beslag nemen en zal in de Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen (UGent) doorgaan.
Hoe verloopt de studie?
1) Vragenlijstgedeelte
 Hiervoor zal u twee codes (één voor de man, één voor de vrouw) toegestuurd
krijgen met daarbij de hyperlink die u leidt naar de online vragenlijsten.
 Vooraleer u de vragenlijsten kan invullen, zal gevraagd worden uw akkoord te
geven op een toestemmingsverklaring.
 Om de vragenlijsten te kunnen invullen moet u daarna eerst uw code ingeven.
Deze code zorgt ervoor dat partners van hetzelfde koppel gelinkt kunnen worden
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aan elkaar en dat de gegevens van het vragenlijstgedeelte kunnen gelinkt worden
aan de gegevens van het observationeel gedeelte.
 Het is hierbij de bedoeling dat jullie de vragenlijsten afzonderlijk van elkaar
invullen. Het is heel belangrijk dat u de vragenlijsten naar uw persoonlijke mening
of gevoel invult en niet overlegt met uw partner.
 U kan de vragenlijst onderbreken en later terug hervatten. U zal hiervoor een
naam, wachtwoord en eventueel een e-mailadres moeten opgeven. De naam, het
wachtwoord en het emailadres worden niet bewaard in onze database en kunnen
op geen enkele manier achterhaald worden.
 Indien technische problemen optreden bij het invullen van de vragenlijsten, kan
u contact opnemen met Liesbet Berlamont (liesbet.berlamont@ugent.be).
2) Observationeel gedeelte
 Het observationeel gedeelte wordt ongeveer binnen de maand na het invullen van
de vragenlijsten ingepland.
 Om dit te kunnen inplannen, wordt gevraagd naar uw namen, e-mailadressen en
telefoonnummers. Deze gegevens worden gelinkt aan de code die u kreeg voor
het vragenlijstgedeelte, zodat de gegevens van het observationeel gedeelte
kunnen gelinkt worden aan het vragenlijstgedeelte. Deze contactgegevens worden
wel volledig apart bewaard van de onderzoeksgegevens (Zie ‘Beveiliging’).
 Nadat een moment is ingepland, krijgt u een e-mail met de concrete informatie van
hoe de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri
Dunantlaan 2, 9000 Gent) te bereiken en wachten wij u op op het afgesproken
moment.
 Op dat moment begint het observationeel gedeelte dat bestaat uit een
voorbereiding op het gesprek, het gesprek zelf en het invullen van vragen
omtrent het gesprek.
Voordelen en kosten
Wij voorzien een vergoeding ter waarde van 40 euro per koppel, 20 euro voor het
vragenlijstgedeelte en 20 euro voor het observationeel gedeelte. Om dit te kunnen uitbetalen, zal
gevraagd worden naar uw rijksregisternummer (of studentennummer van UGent), e-mailadres
en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden veilig en apart van de onderzoeksgegevens
bewaard. Een tweede voordeel is dat u, door het deelnemen aan dit onderzoek, bijdraagt aan het
verbeteren van partnerrelatietherapie.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Er is een gratis bezoekersparking voorzien
voor wie met de auto komt. Wie na de deelname moeilijkheden ervaart, kan steeds terecht bij
verschillende hulpverleningsinstanties. U kan bellen naar 106 (Tele-Onthaal) of contact opnemen
met de Psychiatrische Dienst van UZ Gent, specifiek het Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie
(Dr. Lemmens (psychiater), gilbert.lemmens@ugent.be, 09 332 43 95).
Vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens
Om het onderzoeksdoel te bereiken, worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt.
Persoonsgegevens houden in: je contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer,
rijksregisternummer/studentennummer en bankrekeningnummer), antwoorden op de
vragenlijsten en de video-opname van het gesprek. De rechtsgrond op basis waarvan deze
persoonsgegevens worden verzameld is ‘expliciete toestemming van de betrokken’. Vandaar dat
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u, indien u wil deelnemen aan dit onderzoek, gevraagd zal worden uw toestemming te geven om
deel te nemen aan dit onderzoek.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU)
2016/679 van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 in voege is, betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd.
De Data Protection Officer kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming
van uw persoonsgegevens. Contactgegevens: privacy@ugent.be, 09 264 95 17.
Beveiliging
Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt, zal gepseudonimiseerd worden (Dit
betekent dat uw onderzoeksgegevens terug te koppelen zijn naar uw contactgegevens, maar enkel
via een code). Het bestand met de codes en contactgegevens wordt echter apart bewaard van de
onderzoeksgegevens, is enkel toegankelijk voor de hoofdonderzoeker Liesbet Berlamont en
beveiligd met een wachtwoord. Enkel de gepseudonimiseerde gegevens (zonder het bestand met
de codes) zullen gebruikt worden in alle documentatie, rapporten of publicaties (in
wetenschappelijk tijdschriften of congressen) over de studie. Verder zullen we telkens proberen
om de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren (vb. door slechts een deel van de
onderzoeksgegevens te delen). Indien er citaten gebruikt worden uit antwoorden op open vragen,
worden deze ook zoveel als mogelijk onherkenbaar gemaakt.
Verder worden de vragenlijsten ingevuld op via een beveiligde server van de UGent. Daarnaast
worden de video-opnames veilig bewaard (beveiligd met een wachtwoord en op een beveiligde
server van de UGent). Alles wat tijdens het observationeel gedeelte wordt gezegd, wordt eveneens
vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd. Tot
slot verloopt het onderzoek conform ethische en wetenschappelijke standaarden en is het
goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit Psychologie & Pedagogische
Wetenschappen.
Toegang tot de gegevens
De verzameling en verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. dr.
Lesley Verhofstadt (Family Lab, Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie,
Universiteit Gent) en Prof. dr. E. Ceulemans, Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen
(OE), KU Leuven. De verwerkingsverantwoordelijke is Liesbet Berlamont, doctoraatsstudent van
de UGent (liesbet.berlamont@ugent.be) onder supervisie van Prof. dr. L. Verhofstadt. Verder
hebben alle onderzoekers die meewerken aan deze studie toegang tot de onderzoeksgegevens (!
niet de contactgegevens) om deze te helpen verwerken. Masterproefstudenten die meewerken
dienen weliswaar een formulier te tekenen met betrekking tot het confidentieel behandelen van de
onderzoeksgegevens. Indien een participant deel uitmaakt van de kenniskring van een
onderzoeker, wordt niet toegelaten dat deze onderzoeker de video-opname verwerkt. Tot slot kan
er in de toekomst toegang gegeven worden tot de onderzoeksgegevens (uitgezonderd de
contactgegevens en video-opnames) aan derden buiten de onderzoeksgroep (ook buiten de
EU), maar dan wordt dit op een vertrouwelijke en gecontroleerde wijze gedaan en wordt er
geprobeerd deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren.
Hoelang worden mijn gegevens verwerkt en bewaard?
De verzameling van de persoonlijke gegevens loopt zeker nog door tot en met december 2019.
Eventueel kan het langer doorlopen, indien we nog onvoldoende koppels hebben verzameld tegen
die tijd. De verwerking van de gegevens gebeurt in eerste instantie tijdens het doctoraat van Liesbet
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Berlamont en kan daarna nog doorlopen indien de gegevens gebruikt worden voor toekomstige
onderzoeksdoeleinden.
Wat betreft de bewaring van de data, moet volgens het beleid van de UGent de data minimum 5
jaar na de laatste publicatie bewaard worden. De contactgegevens zouden inderdaad 5 jaar na
de laatste publicatie vernietigd worden. Indien u wenst dat uw contactgegevens reeds vroeger
verwijderd worden, kan dit door te mailen naar liesbet.berlamont@ugent.be. De antwoorden op
de vragenlijsten en de video-opnames echter worden 20 jaar na de laatste publicatie bewaard,
zodat deze nog voor toekomstige onderzoeksdoeleinden kunnen gebruikt worden. Gedurende
deze bewaartijd worden deze gegevens op een veilige manier bewaard (zie ‘Beveiliging’).
Wat zijn mijn rechten?
Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Indien u tijdens of na het vragenlijstgedeelte
uw deelname wil stopzetten, kan dit zonder opgave van reden. Ook tijdens het observationeel
gedeelte kan u ten alle tijd uw deelname nog stopzetten en dit zonder opgave van reden.
Verder heeft u het recht op informatie. Deze informatiebrief wil daaraan tegemoet komen. Indien
u meer informatie wenst, kan u ons altijd contacteren (liesbet.berlamont@ugent.be). U heeft
daarnaast het recht op inzage. Dit betekent dat u kan vragen of er persoonsgegevens over u
worden verwerkt, welke categorieën persoonsgegevensgegevens het betreft, waarom deze
worden verwerkt, en met wie ze gedeeld worden. Ook heeft u het recht op verbetering. Indien u
meent dat de gegevens niet correct zijn, kan u vragen om deze te corrigeren, aan te vullen of af te
schermen. Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid, wat betekent dat u het recht heeft om uw
gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht op beperking, meer specifiek om te vragen om
de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te stoppen. Tot slot heeft u het recht op
overdraagbaarheid. Dit betekent dat u uw onderzoeksgegevens kan krijgen wanneer u dit wenst.
Wat betreft het recht op verbetering, vergetelheid en beperking, kan u dit uitsluitend uitoefenen
vóór de analyses van de onderzoeksgegevens afgewerkt zijn. Nadat de analyses afgewerkt zijn, is
het onmogelijk om deze rechten nog uit te oefenen. Wat betreft het recht op overdraagbaarheid,
dragen wij enkel de gegevens over die u zelf hebt gegeven (de antwoorden op de vragenlijsten en
de video-opname). We geven echter geen informatie over de interpretatie van uw antwoorden op
de vragenlijsten noch de video-opname, aangezien het onderzoeksdoel niet diagnostischtherapeutisch van aard is. Tot slot is het ook niet meer mogelijk het recht op verbetering,
vergetelheid, beperking en overdraagbaarheid uit te oefenen, wanneer de contactgegevens
verwijderd zijn.
Indien u één van deze
liesbet.berlamont@ugent.be.
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U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de
Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving
inzake gegevensbescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
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Contactgegevens onderzoekers
Indien u vragen heeft, uw rechten wil uitoefenen of uw toestemming wil intrekken, contacteer dan
in eerste instantie de hoofdonderzoeker Liesbet Berlamont. Verder kan u ook bij dr. Céline
Hinnekens terecht die dit onderzoek mee begeleidt of Prof. dr. Lesley Verhofstadt, de supervisor
van dit onderzoek.

Liesbet Berlamont(1)
liesbet.berlamont@ugent.be
09 264 94 43

Lesley Verhofstadt(3)
lesley.verhofstadt@ugent.be
09 264 86 24

Céline Hinnekens(2)
celine.hinnekens@ugent.be
09 264 94 43

(1) Master

in de Klinische Psychologie
Academisch: Doctor in de Psychologie
Praktijk: Master in de Klinische Psychologie
(3) Academisch: Professor/Docent
Praktijk: Master in de Klinische Psychologie
(2)
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