
 

‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’ 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U toonde interesse in ons onderzoek naar de betekenis van huisdieren voor cliënten. Dit 

onderzoek gaat over de rol van huisdieren in de zorgrelatie. We willen meer zicht krijgen op 

de betekenis van het huisdier voor zijn baasje. U kunt ons hierbij helpen! 

 

Hieronder vindt u meer informatie. Lees deze rustig door. Bij vragen kunt u terecht bij de 

hoofdonderzoeker. Deze is te bereiken op volgend mailadres pethome@ou.nl of via het 

telefoonnummer 06 23 799 006. 

 

Het zou fijn zijn als u ons wilt helpen. Met uw hulp kunnen we de zorg verder verbeteren.  

 

Deelname is volledig vrijwillig. Wilt u niet deelnemen, dan hoeft u verder niets te doen. 

 

We willen u alvast bedanken voor de getoonde interesse.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Peter Reniers  

Onderzoeker Open Universiteit 
 
Dr. Roeslan Leontjevas  

Universitair docent Psychologie Open Universiteit - Hoofdbegeleider project 

 
Mevr. Ine Declercq  

Onderzoeksassistent 

 

E-mail: pethome@ou.nl 

Telefoon: 06 23 799 006 

Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag,  

telkens tussen 9.00 uur en 17.00 uur.   
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Informatie over het onderzoek 

 

1. Achtergrond van het onderzoek 

Meer dan de helft van alle huishoudens in Nederland heeft één of meerdere 

huisdieren. Uit onderzoek blijkt dat een huisdier verschillende positieve gevolgen 

heeft voor zijn baasje. Zo ervaren mensen met een huisdier meer sociale steun en 

een betere levenskwaliteit. Baasjes zijn over het algemeen ook minder angstig, 

minder somber en minder gespannen.  

 

Binnen de langdurige zorg hebben cliënten vaker de hulp nodig van anderen. Ook 

wat betreft de zorg voor hun huisdier(en). Welke zorg is echter niet altijd duidelijk. Dit 

kan leiden tot ergernis bij zowel cliënt als zorgverlener.  

 

Bovendien is er weinig zicht op de betekenis van het huisdier voor de cliënt. Meer 

inzicht kan leiden tot meer begrip en betere beslissingen met betrekking tot het 

huisdier. Ons huidig zorgsysteem is hier echter niet op voorzien. Daarom hebben 

zorgverleners nood aan handvatten om dit in kaart te brengen. Dit onderzoek wil 

hiertoe bijdragen. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is tweedelig: 

 

(1) We willen inzicht krijgen in de rol van het huisdier voor de cliënt. Op deze manier 

kunnen zowel positieve gevolgen van het huisdierbezit worden vergroot en 

negatieve gevolgen verminderd.  

(2) We willen zorgverleners handvatten aanreiken om de rol van het huisdier in kaart 

te brengen. Zo kunnen betere beslissingen genomen worden ten aanzien van het 

huisdier. Dit zowel rekening houdende met de belangen van de cliënt, 

mantelzorgers, zorgverleners en het huisdier.  

 

3. Wat vragen we aan u: een gesprek met een onderzoeker 

De huidige studie wil meer inzicht in de betekenis van het huisdier voor de cliënt. U 

kunt ons helpen door een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komen de 

volgende onderwerpen aan bod: 

 

1. Het belang van uw huisdier voor u persoonlijk 

2. Uw standpunt over het huisdier binnen de zorgrelatie 

 

Een gesprek duurt ongeveer 30 minuten. U kunt het gesprek altijd vroegtijdig 

beëindigen.  

 

! In verband met covid-19 kan een gesprek eventueel telefonisch of online 

plaatsvinden. 



 

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Resultaten leiden tot beter inzicht, in de steun die cliënten die langdurige zorg 

ontvangen van hun huisdieren. Met behulp hiervan kan de zorg beter afgestemd 

worden op de belangen van zowel de cliënt, mantelzorgers, professionele 

zorgverleners en het huisdier zelf.  

Deelname aan het gesprek kost tijd. We houden de gesprekken dan ook zo kort 

mogelijk. Mocht u naar aanleiding van deelname aan het onderzoek nood hebben 

aan een gesprek met een hulpverlener of arts, neem dan contact met ons op. Wij 

brengen u vervolgens in contact met een specialist ouderengeneeskunde. 

 

5. Als u niet wilt meedoen of stoppen met het onderzoek 

Uw deelname is volledig vrijblijvend. Wilt u niet wilt deelnemen, dan heeft dit verder 

geen nadelige gevolgen. U kunt uw deelname beëindigen wanneer u maar wilt (ook 

tijdens het gesprek). U hoeft geen reden op te geven.  

De gegevens die tot dan toe zijn verzameld, worden wel verwerkt. 

 

6. Einde van de studie 

Deze studie loopt tot en met 30 september 2021. 

 

Het volledige onderzoek loopt ten einde op 31 december 2023. Geef gerust door aan 

de onderzoeker indien u verder betrokken wilt worden. U wordt na beëindiging van 

het onderzoek geïnformeerd over de belangrijkste resultaten.  

 

7. Gebruik en bewaren van uw gegevens 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het 

gaat om uw naam en contactgegevens. Deze hebben wij nodig om u te betrekken bij 

het onderzoek. De gesprekken worden opgenomen om na afloop naar te kunnen 

luisteren. Na verwerking en analyses worden de opnames direct verwijderd. We 

zullen ook informatie noteren over uw geslacht, leeftijd, opleiding, partner en 

zorgindicatie. Uw naam wordt apart van de interviews genoteerd zodat ze niet naar u 

te herleiden zijn.  

Resultaten worden anoniem gedeeld met collega’s. Ook in rapporten en publicaties 

over het onderzoek, blijven deze gegevens anoniem en zijn ze niet naar u te 

herleiden.  

 

Bewaren van gegevens en bewaartermijn 

Om uw privacy te beschermen worden uw gegevens versleuteld opgeslagen. Uw 

naam en gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren worden hierbij weggelaten. 

Enkel onderzoekers betrokken bij het project, krijgen toegang tot de niet-versleutelde 

informatie. 

Uw gegevens moeten wettelijk 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 



 

 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Leden van een visitatiecommissie kunnen inzage krijgen in de niet-versleutelde 

informatie. Dit om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze 

werd uitgevoerd.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens, 

kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De privacy disclaimer van de Open Universiteit 

vindt u via www.ou.nl/privacy. 

 

8. Verzekering voor deelnemers 

De Open Universiteit heeft een verzekering. Mocht deelname aan het onderzoek 

enige vorm van schade voor u opleveren, kan deze schade vergoed worden. U kunt 

dan contact opnemen via: 

 

Open Universiteit – t.a.v. Dhr. Henri ter Huurne 

Valkenburgerweg 177 

6419 AT Heerlen 

Telefoon: 045 - 576 22 22 

 

Vergoeding voor deelname 

Eventuele reiskosten worden vergoed. Daarnaast krijgt u een kleine attentie of een 

cadeaubon ter waarde van 20 euro.  

 

9. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van dit project. Hij is te 

bereiken via onderstaande gegevens: 

E:  pethome@ou.nl 

T: 06 23 799 006 

 

10. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wilt u deelnemen? Neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief contact 

met ons op. Vervolgens hebben wij nog uw schriftelijke toestemming nodig. Door uw 

schriftelijke toestemming, geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt 

met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een 

getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 
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