
Informatie over onderzoek: burn-out symptomen bij vrouwen 

 

Bedankt voor je interesse in ons onderzoek naar burn-out symptomen bij vrouwen. Wij vinden het 

belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over het onderzoek voordat je besluit of je wil deelnemen. 

Hieronder vind je daarom informatie over dit onderzoek.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is erachter komen of burn-out symptomen zich anders uiten bij vrouwen 

dan bij mannen. Naar aanleiding van de zoekopdrachten op onze website weten we dat er veel 

bezoekers geïnteresseerd zijn in deze informatie. We hopen na het doen van dit onderzoek de 

bezoekers van Psyned betrouwbare informatie te kunnen geven over dit onderwerp. 

 

Procedure van het onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op zowel vrouwen als mannen die nieuwsgierig zijn naar in hoeverre hun 

klachten bij een burn-out zouden kunnen passen. Deelnemers zal worden gevraagd om online een 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kun je op je computer, tablet of smartphone op een geschikt 

moment invullen. Dit duurt ongeveer 3 minuten. 

 

Mogelijke voor- en nadelen van het onderzoek 

Een mogelijk nadeel van het onderzoek is dat het onderzoek wat tijd in beslag neemt. Een ander 

mogelijk nadeel is dat de vragen over jouw klachten en stemming gaan. Misschien kan dit een 

negatief gevoel bij je oproepen. Een mogelijk voordeel van dit onderzoek is dat het je inzicht biedt in 

je eigen klachten; aan het eind van de vragenlijst krijg je een testuitslag. 

 

Vertrouwelijkheid van gegevens 

De gegevens die je verstrekt voor dit onderzoek worden gepseudonimiseerd verzameld en verwerkt. 

Je antwoorden op de vragenlijst kunnen niet tot jou worden herleid. 

 

Vrijwilligheid van deelname 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Hoewel we het zeer waarderen als je alle vragen 

beantwoordt, mag je altijd stoppen met deelname. Ook als je nu toestemming geeft tot 

deelname mag je dit op een later tijdstip intrekken. Het stoppen van deelnemen aan deze studie zal 

geen gevolgen voor je hebben. 

 

Hoe kan ik deelnemen? 

Als je na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen aan dit onderzoek kun je op de 

website van Psyned toestemming kunt geven voor deelname. Daarna kun je direct doorgaan met de 

vragenlijst. 

 

Hoe krijg ik meer informatie? 

Als je op dit moment of op een later tijdstip vragen hebt over de uitvoering van dit onderzoek kan je 

contact opnemen met de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit 

onderzoek: Kim Kaarsgaren, kim@psyned.nl.  
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Wanneer je klachten hebt over dit onderzoek kan je contact opnemen met de zorgmanager van 

Psyned: Aerjen Tamminga via aerjen@psyend.nl.  
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