
 

 

 

 

 

INFORMATIEBRIEF 

voor deelname aan het wetenschappelijke onderzoek:  

Variatie in persoonlijkheidskenmerken, stemming en gedrag 

 

Wij, masterscriptiestudenten onder begeleiding van docent Lysandra Podesta (onder 

verantwoordelijkheid van prof dr. Anna Bosman, onderzoeksafdeling Learning & Plasticity), 

voeren dit onderzoek uit. Het hoofddoel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in 

bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij jongvolwassenen. Er wordt onderzocht met welke 

factoren deze kenmerken het sterkst samengaan en of/waardoor deze kenmerken variëren over tijd 

heen.  

 

Het onderzoek 

Voor dit onderzoek ontvangt u een willekeurig deelnamenummer, waarmee u zowel aan deel 1 als 

aan deel 2 deel kunt nemen. 

 

Deel 1: 

Er worden eerst diverse factoren in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten. De vragen gaan 

over persoonlijkheidskenmerken, stemming en gedrag. Dit gedeelte duurt naar verwachting 

maximaal 1 uur. 

 

Deel 2: 

In deel 2 van het onderzoek vragen we om gedurende 2 maanden elke avond een aantal simpele 

vragen online te beantwoorden. Deze vragen hebben ook betrekking op 

persoonlijkheidskenmerken, stemming en gedrag. Per dag zult u in de avond kort (3 minuten) 

bezig zijn met het online beantwoorden van de vragen via een externe website.  

Iedere dag worden precies dezelfde vragen beantwoord; dit hoort bij het onderzoek. Er zijn geen 

goede of foute antwoorden mogelijk. U kunt steeds invullen hoe u het die dag ervaart. 

 

 

Dit onderzoek is onafhankelijk getoetst door de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen 

(ECSW) van de Radboud Universiteit, en er is formeel geen bezwaar tegen dit onderzoek. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u belangrijke informatie m.b.t. de deelnamevoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebruik en bewaren van uw persoonsgegevens 

Voor de uitvoering van het onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld, 

gebruikt en bewaard. Het gaat om de volgende gegevens: e-mailadres1, geslacht, leeftijd, 

dagbesteding en hoogst voltooide opleidingsniveau. Het gebruiken en bewaren van uw 

persoonsgegevens is noodzakelijk voor wetenschappelijke doeleinden en is wegens 

administratieve redenen nodig, omdat wij verplicht zijn u bij klinisch relevante bevindingen te 

informeren. 

 

Voor het huidige onderzoek is het ook nodig om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen om 

de wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden en over de resultaten te publiceren. Deze 

bijzondere persoonsgegevens zijn: aanwezigheid van psychiatrische stoornis(sen). 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en gegevensverwerking 

De informatie die u verstrekt ten behoeve van het onderzoek wordt zorgvuldig behandeld en is 

alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers. Persoonsgegevens die de onderzoeker tijdens 

het onderzoek over u verzamelt, blijven vertrouwelijk. Om uw privacy te waarborgen slaat de 

onderzoeker uw persoonsgegevens gecodeerd op. Gegevens die u direct kunnen identificeren 

worden versleuteld en apart van de onderzoeksgegevens bewaard. Alleen bevoegde leden van het 

onderzoeksteam hebben toegang tot deze versleutelde informatie (dus niet de studenten die het 

onderzoek uitvoeren). Andere partijen die bij het onderzoek betrokken zijn ontvangen geen 

persoonsgegevens over u. Uw onderzoeksgegevens zullen alleen gecodeerd aan hen verstuurd 

worden. Uw identiteit is dus niet direct te achterhalen door andere partijen. Ook in rapporten en 

publicaties over het onderzoek worden alleen uw gecodeerde onderzoeksgegevens vermeld.  

 

Uw persoonsgegevens worden beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en de onderzoeker ziet erop toe dat uw privacy en de daaraan 

verbonden voorwaarden gewaarborgd blijven. De onderzoeker houdt zich bij het uitvoeren van dit 

onderzoek aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en aan universitair beleid 

voor opslag en beheer van persoons- en onderzoeksgegevens (de privacyverklaring van de 

Radboud Universiteit kunt u vinden op https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-

radboud-universiteit/). 

 

Bewaartermijn van uw gegevens 

Het door u ondertekende toestemmingsformulier en uw (geanonimiseerde) onderzoeksgegevens 

worden gedurende minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar na afronding van het onderzoek bewaard. 

De koppeling tussen uw persoonsgegevens en uw onderzoeksgegevens wordt tot maximaal 3 

maanden na afronding van het onderzoek bewaard. Dit betekent dat u tot maximaal 3 maanden 

na afronding van het onderzoek kunt verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen 

(door een mail te sturen naar lysandra.podesta@ru.nl). Daarna kunnen uw onderzoeksgegevens 

niet meer verwijderd worden, aangezien deze alleen nog anoniem bewaard blijven. Wij weten 

dan dus niet meer welke onderzoeksgegevens bij u horen. U behoudt altijd het recht om uw 

toestemming voor de (verdere) verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens in te trekken. 

 
1 Indien u niet deelneemt via Sona Systems 



 

 

 

Delen van uw gegevens 

Vanwege het belang van controle, hergebruik en/of replicatie van onderzoeksresultaten worden 

onderzoeksgegevens in toenemende mate gedeeld of openbaar gemaakt. Voorafgaand aan deze 

vorm van delen worden uw onderzoeksgegevens geanonimiseerd. Dit betekent dat u niet (meer) te 

identificeren bent op basis van uw onderzoeksgegevens. Indien u niet wenst dat uw 

geanonimiseerde onderzoeksgegevens gedeeld worden, kunt u maximaal 3 maanden na afronding 

van het onderzoek verzoeken uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen. 

 

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten ter controle van het onderzoek 

Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en 

onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar 

is uitgevoerd. Deze personen en instanties die ter controle toegang tot uw gegevens kunnen 

verkrijgen zijn onder andere: daartoe bevoegde personen binnen het Behavioural Science Institute 

of de Radboud Universiteit (bijvoorbeeld een decaan, directeur of datamanager) en (inter)nationale 

toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en het Landelijke 

Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden. U wordt gevraagd 

voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt, kunt u niet deelnemen aan het 

onderzoek. 

 

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens 

De Radboud Universiteit is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft 

altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. 

Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Bij vragen over uw privacy kunt u contact 

opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Radboud Universiteit via 

privacy@ru.nl. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt 

u vinden op http://www.ru.nl/privacy/bescherming-persoonsgegevens/rechten-betrokkenen/ en op 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/controle-over-je-data).” 

 

Bevindingen die van persoonlijk klinisch belang kunnen zijn 

De verkregen onderzoeksgegevens zullen niet vanuit een medisch en/of klinisch perspectief 

worden bekeken. Uw deelname aan het onderzoek kan dan ook niet worden gezien als een 

medische/klinische test. In uitzonderlijke gevallen kunnen er wel nieuwe gegevens worden 

verkregen betreffende uw gezondheidstoestand. U moet hierbij denken aan scores die 

zorgwekkend zijn en/of die van persoonlijk klinisch belang kunnen zijn. In dergelijke gevallen zult 

u hierover door de onderzoeker geïnformeerd worden, maximaal 3 maanden na deelname aan het 

onderzoek. Als u hierover niet geïnformeerd wenst te worden, kunt u niet aan het onderzoek 

deelnemen. 

 

 

 



 

Vrijwillige deelname 

Als u problemen heeft met uw stemming of andere psychische klachten heeft, kunnen sommige 

vragen in de gebruikte vragenlijsten mogelijk als vervelend worden ervaren. U bent niet 

verplicht deze vragen te beantwoorden.  

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit om niet deel te nemen aan dit 

onderzoek heeft dit geen nadelige gevolgen voor u. Ook tijdens het onderzoek heeft u altijd het 

recht om uw toestemming in te trekken en uw deelname te beëindigen. Ook dit heeft voor u geen 

nadelige gevolgen. Het verwerken van persoonsgegevens is vanaf dat moment niet langer 

toegestaan en uw persoonsgegevens zullen derhalve dan ook verwijderd worden. Wilt u stoppen 

met uw deelname, neem dan contact op met Lysandra Podesta: lysandra.podesta@ru.nl 

 

Het is wel belangrijk u hierbij te realiseren dat tussentijds stoppen met uw deelname aan het 

onderzoek mogelijk direct gevolgen heeft voor de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Voor het 

onderzoek is het daarom van groot belang dat u het gehele onderzoekstraject kunt afronden. 

 

Vergoeding 

Doet u mee voor proefpersoonpunten via Sona Systems? Dan is toekenning hiervan evenredig aan 

de ingeleverde inspanning. Standaard wordt voor één uur deelname één proefpersoonpunt 

toegekend. Voor deelname aan deel 1 ontvangt u daarom 1 proefpersoonpunt. Voor deelname aan 

deel 2 zijn maximaal 3,5 proefpersoonpunten te verdienen. Bij meer dan 5 gemiste dagen worden 

daarom naar rato minder proefpersoonpunten gegeven.  

 

Onder deelnemers die niet meedoen voor proefpersoonpunten, maar wel meedoen aan 

deel 1 en 2, wordt willekeurig één winnaar gekozen. Deze persoon mag een prijs 

kiezen; er wordt een algemene cadeaubon gegeven ter waarde van 50 euro, die online 

in te wisselen is voor onder andere: een bon voor Zalando, Bol.com, MediaMarkt, 

Saunabon, Boekenbon, Dinerbon of Bioscoopbon.  

 

Contactinformatie 

Bij vragen, opmerkingen of zorgen over deze studie, kunt u contact opnemen met de 

verantwoordelijke onderzoeker; Lysandra Podesta (onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Anna 

Bosman), Learning & Plasticity, 024-3615985, bezoekadres Thomas van Aquinostraat 4 6525 

GD Nijmegen. 

 

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft die u liever niet met de verantwoordelijke onderzoeker 

wilt delen, kunt u contact opnemen met de BSI Research Data Officer via dataofficer@bsi.ru.nl. 

De BSI Research Data Officer is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor 

onderzoeksgerelateerde zaken en is niet betrokken bij deze studie 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Masterstudenten PW, Lysandra Podesta MSc. & prof. dr. Anna Bosman 

024-3615985  

Bezoekadres Thomas van Aquinostraat 4  6525 GD Nijmegen 

Learning & Plasticity  

Behavioural Science Institute 

mailto:dataofficer@bsi.ru.nl

