Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Geïntegreerde gezinsondersteuning voor
(toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in
Brussel
Voor de gegevens die we bij (toekomstige) Brusselse ouders verzamelen, houden we
ons aan de volgende richtlijnen:

Risico’s en voordelen
• De deelname aan de studie brengt geen noemenswaardige risico’s of ongemakken met zich mee.
• De enige voordelen voor jou zijn de ervaring om deel te nemen aan een wetenschappelijke studie en
de kennismaking met ondersteuningsmogelijkheden.
• Door deel te nemen aan deze studie draag je bij aan de wetenschappelijke kennis.
Vertrouwelijkheid
• Je antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Odisee is verantwoordelijk voor de
verwerking van je antwoorden. Enkel het onderzoeksteam verbonden aan Odisee kan deze gegevens
raadplegen. Je antwoorden of gegevens kunnen onder geen enkele voorwaarde met anderen worden
gedeeld, tenzij je ons hiervoor toestemming geeft.
• We zullen enkel op geanonimiseerde wijze rapporteren over de resultaten van dit onderzoek. Citaten
zullen enkel gebruikt worden voor zover ze niet herleidbaar zijn tot personen.
Rechten van de participant
• Je deelname is volledig vrijwillig, en je kan zonder opgave van redenen weigeren om mee te doen aan
het onderzoek.
• Je hebt het recht om je deelname aan de studie stop te zetten. Het stopzetten van je deelname heeft
geen nadelige gevolgen. Bij stopzetting van je deelname aan de studie, worden de reeds verzamelde
gegevens verwijderd.
• Je hebt het recht om te vragen om de over jou verzamelde persoonsgegevens in te kijken, te
verbeteren of te laten wissen. Je hebt ook het recht om je toestemming in te trekken. Dit kan tot de
gegevens geanonimiseerd zijn. Contacteer hiervoor bo.fagardo@odisee.be (02/240.68.46). Voor
specifieke vragen i.v.m. je privacy kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van
Odisee via privacy@odisee.be.
• Na afloop van het onderzoek kan je inzicht krijgen in een onderzoeksrapport waarin de algemene
resultaten van het onderzoek worden toegelicht.

Dit onderzoek kadert in het preventieve gezondheidsbeleid en krijgt de steun van de
VGC.
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