
Deelnemersinformatie 

 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding HBO 
verpleegkunde aan de NHL Stenden hogeschool. Mijn naam is Rianne Bokhoven en ik ben vierdejaars 
studente Verpleegkunde.  
 
Dit onderzoek gaat over de perspectieven van thuiswonende ouderen (65+) op het begrip 
‘veerkracht’. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van FAITH Research, dat als lectoraat 
verbonden is aan de NHL Stenden hogeschool. Binnen dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar 
kwetsbaarheid bij ouderen.  
 
Kwetsbaarheid is een belangrijk onderwerp in de zorg voor ouderen, omdat kwetsbaarheid kan 
leiden tot negatieve gevolgen voor ouderen zelf, zoals vallen of opname in het ziekenhuis of 
verpleeghuis. Uit recent onderzoek blijkt dat het nuttig kan zijn om ook het begrip veerkracht te 
onderzoeken om daarmee zorg voor ouderen te optimaliseren en kwetsbaarheid te voorkomen of 
tegen te gaan. Over veerkracht bij ouderen is nog veel onbekend, daarom zal dit onderzoek in het 
teken staan van veerkracht. 
 
Wat is het doel van dit onderzoek? 
Het doel van het onderzoek is om te ontdekken wat veerkracht betekent voor mensen van 65 jaar of 
ouder. Ik zou u vragen willen stellen over uw persoonlijke ervaringen. Het maakt voor het onderzoek 
niet uit of u zich kwetsbaar voelt of niet. Ook mensen die zich fit en vitaal voelen kunnen meedoen 
aan het onderzoek. 
 
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Het onderzoek bestaat uit een interview. Dit interview zal telefonisch worden afgenomen omdat het 
vanwege het coronavirus COVID-19 niet mogelijk is om bij u thuis langs te komen. 
 
Wat wordt er van u verwacht? 
Wanneer u aan dit onderzoek mee wilt doen zal in de maand april samen met u een moment worden 
ingepland voor het telefonische interview. Dit interview zal ongeveer 45 minuten duren. Uw 
gegevens worden met behoud van privacy verwerkt en u mag te allen tijde besluiten om af te zien 
van uw deelname. Wanneer u mee wilt doen wordt bij aanvang van het interview gevraagd om uw 
toestemming voor deelname. In onderstaand formulier leest u waar u bij deelname mee instemt. 
 
Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Dan mag u zich aanmelden via tel: 06 - 45 17 98 27 of via 
e-mail: rianne.bokhoven@student.nhlstenden.com 
 
 
 
 

 



Toestemmingsformulier 
 
 
In te vullen door de deelnemer: 
 
Ik neem deel aan dit onderzoek en verklaar dat het doel en de methode van het onderzoek mij 
volkomen duidelijk zijn. Daarnaast begrijp ik dat ik te allen tijde mijn medewerking aan het 
onderzoek mag stopzetten, zonder opgave van reden. Ik ben ervan op de hoogte dat mijn gegevens 
met behoud van privacy worden verwerkt en dat verzamelde gegevens zoals audio-opnames na 
verwerking worden vernietigd. 
 
Hierbij geef ik toestemming voor: 

- het opnemen van het interview door middel van een audio-opname; 
- het bewaren van de audio-opname gedurende de onderzoeksperiode; 
- het verwerken van de resultaten uit het interview in het onderzoeksverslag. 

 
Naam:    ………………………………………………………….. 
 
Datum:   ………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening (indien toestemmingsverklaring schriftelijk wordt ingevuld):   
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
In te vullen door de onderzoeker: 
 
Hierbij verklaar ik dat ik voldoende informatie over het doel en de methode van onderzoek heb 
verstrekt aan de geïnterviewde. 
 
Ook verklaar ik dat: 

- gegevens van de geïnterviewde anoniem worden verwerkt; 
- er zorgvuldig wordt omgegaan met audio-opnames, en dat deze na afloop van het onderzoek 

worden vernietigd; 
 
Naam:    Rianne Bokhoven 
 
Datum:   ………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:  ………………………………………………………….. 
 


