
INFORMATIEBRIEF ZELFCOMPASSIE 

PROJECT 
Beste lezer, 

Bij de Social Artificial Intelligence (AI) onderzoekgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam doen we onderzoek 

naar intelligente computersystemen die menselijk gedrag analyseren, stimuleren of beïnvloeden. Onderdeel 

hiervan is kijken hoe spelelementen gebruikt kunnen worden in dergelijke applicaties. In het huidige onderzoek 

bestuderen we een interventie die jongvolwassenen zelfstandig kunnen gebruiken om meer te leren over 

zelfcompassie.  

In deze informatiebrief lees je meer over wat deelnemen aan dit project betekent. Aan het einde van de 

informatiebrief is het mogelijk om toestemming te geven voor deelname waarna je gelijk kunt beginnen met het 

onderzoek. 

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze informatiebrief, kun je contact opnemen met de betrokken 

onderzoeker via zelfcompassie.beta@vu.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Laura van der Lubbe 

Promovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTROUWELIJKHEID 

 

DEZE SCHRIFTELIJKE INFORMATIE VOOR DEELNEMERS VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS HET 

EIGENDOM VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM EN WORDT VERSTREKT AAN DIEGENEN, DIE 

DIRECT BETROKKEN ZULLEN ZIJN BIJ HET ONDERZOEK. 



REDEN VAN HET ONDERZOEK 

Een interventie die jongvolwassenen zelfstandig kunnen volgen, maakt de interventie toegankelijk voor een 

grotere groep gebruikers. Ook is er bij een online interventie geen drempel om je aan te sluiten bij een 

therapiegroep, en om naar een fysieke locatie te gaan voor de deelname. In dit onderzoek kijken we hoe onze 

interventie wordt ontvangen door gebruikers.   

METHODE VAN HET ONDERZOEK 

Wanneer je deelneemt aan dit onderzoek wordt je allereerst uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Indien 

uit deze vragenlijst blijkt dat je voldoet aan de criteria voor deelname, dan nemen we contact met je op voor 

een intakegesprek. Tijdens dit gesprek van ongeveer 15 minuten nemen we kort door wat de bedoeling van de 

studie is, en hoe de website werkt. Je vult een vragenlijst in over een aantal aspecten die aan bod komen in de 

training en kunt daarna beginnen met de training. Deze is te volgen via een website.  

Gedurende 2 weken heb je toegang tot de website waarop de training te vinden is. Je kunt hier zoveel gebruik 

van maken als je wilt. We raden aan om elke dag een korte interactie met de website te hebben, maar het 

minimale vereiste voor dit onderzoek is om de tutorial door te nemen en minimaal 5 dagen oefeningen te doen 

op de website. Na 2 weken krijg je weer een vragenlijst en plannen we een eindgesprek. In dit eindgesprek gaan 

we wat dieper in op jouw gebruikerservaringen. Dit eindgesprek zal ongeveer 30-45 minuten duren. 

De training bestaat uit verschillende opdrachten en dagboekaantekeningen waarmee je meer leert over 

zelfcompassie. Deze zijn samengesteld op basis van bestaande zelfcompassie programma’s en tot stand 

gekomen in samenwerking met dr. Rachel Rodgers van de Northeastern University. Zij is onderzoekster in de 

klinische psychologie en gespecialiseerd in het gebied van zelfcompassie. 

Indien gewenst, ontvang je een informatiebrief aan het einde van de studie, waarin tips staan over hoe je verder 

kunt gaan met het werken aan je zelfcompassie.  

BELANGRIJK OM TE WETEN 

Het is belangrijk om te weten dat er niemand meeleest met de invoer op de website tijdens de training. Je 

ontvangt alleen automatische reacties op je invoer. Mocht je behoefte hebben aan extra steun: op elke pagina 

staat een knop waar je extra informatie kan vinden over waar je hiervoor terecht kan.  

INFORMATIEVERWERKING EN PRIVACY 

Tijdens de studie wordt er op drie manieren data verzameld: door middel van vragenlijsten, een interview en 

door middel van de interactie van de gebruiker met de website. In alle gevallen is de data alleen zichtbaar voor 

betrokken onderzoekers, en wordt de data alleen anoniem gebruikt in de verdere verwerking voor dit 

onderzoek. Persoonlijke data, zoals het emailadres van de gebruiker, wordt alleen opgeslagen voor het 

functioneren van de interventie en communicatie met de deelnemer tijdens de studie.  

Met deze data doen we onderzoek naar de effecten van de training, de interactie van gebruikers met de website 

en de ervaren gebruiksvriendelijkheid. De resultaten van deze analyse worden gebruikt voor de verbetering van 

de website en voor het schrijven van wetenschappelijke artikel(en). Gebruikte data voor deze publicatie(s) zal 

niet te herleiden zijn tot specifieke personen. Bugs die gerapporteerd worden, worden direct gebruikt om het 

systeem te verbeteren. 

Tijdens de studie zullen vanuit het systeem van de training mails worden gestuurd naar de deelnemer. Een aantal 

van deze mails zijn onderdeel van de studie. Dagelijkse herinneringen kunnen ook worden verstuurd, maar dit 

is optioneel. Tijdens het aanmelden voor de interventie wordt dit verder toegelicht. 



Het is te allen tijde mogelijk, ook na afloop van de studie, om aan te geven dat data verwijdert moet worden uit 

het systeem. De bewaartermijn van de onderzoeksgegevens die wij hanteren is 10 jaar zoals gespecificeerd in 

de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld door de Vereniging van Samenwerkende 

Nederlandse Universiteiten (VSNU). 

VRIJWILLIGHEID  

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt daarom te allen tijde aangeven te willen stoppen met 

dit onderzoek. Er is geen (financiële) vergoeding verbonden aan deelname aan het onderzoek.  

AFRONDING 

Te allen tijde, ook na het onderzoek, kunt u met vragen terecht bij Laura van der Lubbe 

(zelfcompassie.beta@vu.nl).  

TOESTEMMING 

Hierbij verklaar ik de informatiebrief aandachtig te hebben doorgelezen. Ik heb de ruimte gehad om vragen te 

stellen, en deze vragen zijn ook voor mij beantwoord. Ik geef hierbij vrijwillig toestemming om mee te doen aan 

het beschreven onderzoek in het kader van het zelfcompassie project. Ook geef ik toestemming voor het 

anonieme gebruik van alle gegevens uit de vragenlijsten en gegevens ingevuld op de website (m.u.v. 

inloggegevens) in het kader van het wetenschappelijke onderzoek zelfcompassie project. 

Naam:  

Datum: 

 

mailto:l.m.vander.lubbe@vu.nl

