
 

Welkom bij het onderzoek Afscheid in Coronatijd 

 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe het gaat met u als uitvaartverzorger of medewerker 

postmortale zorg. Ook beogen we te achterhalen in hoeverre de coronacrisis een invloed 

heeft gehad op uw leven. Mede door uw medewerking worden inzichten verkregen in de 

wensen en behoeften van uitvaartverzorgers en medewerkers postmortale zorg. Deze 

inzichten dragen bij aan adviezen richting de overheid voor het bevorderen van welzijn van 

zowel uitvaartverzorgers en medewerkers postmortale zorg als nabestaanden in het geval 

van een volgende coronagolf of (vergelijkbare) pandemie. 

 

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u de online vragenlijst binnen 14 dagen na ontvangst 

van de link in zou willen vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt zo’n 15- 20 minuten in 

beslag. 

 

Doel onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises 

(onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum), in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de 

psychosociale gevolgen zijn (geweest) van de (maatregelen rondom de) coronacrisis rondom 

uitvaarten voor nabestaanden, uitvaartverzorgers, en medewerkers postmortale zorg.  

 

Wie kunnen er meedoen? 
Postmortale zorgmedewerkers en uitvaartverzorgers die gedurende een periode van minimaal 
4 weken gewerkt hebben ten tijde van de ‘coronacrisis’ in Nederland (van 1 maart 2020 tot 1 
maart 2022) kunnen deelnemen aan dit onderzoek. 
 
Wat houdt uw deelname in? 

U kunt deelnemen door te klikken op de bijgevoegde link. U kunt de vragenlijsten invullen op 

een smartphone, tablet of laptop. Vult u de vragenlijst alstublieft in één keer in, gezien het om 

een anonieme vragenlijst gaat kunt u niet opslaan en later verder gaan. 

 

Wat gebeurt er met mijn data?  

De belangrijkste onderzoeksresultaten worden samengevoegd en openbaar gemaakt door 

middel van een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en mogelijk een presentatie op 

academische conferenties. Er komt ook een rapport ter advisering van het ministeries van 

VWS. Hiervoor worden alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt. Dit betekent dat de 

gegevens die verzameld worden niet tot u te herleiden zijn. 

 

  



 

 

 

 

Delen van gegevens  

Aan het begin van de vragenlijst kunt u aangeven of u instemt met het delen van uw 

anonieme gegevens met andere onderzoekers voor het beantwoorden van vergelijkbare 

onderzoeksvragen. Indien u hier niet mee instemt, kunt u alsnog deelnemen aan dit 

onderzoek. 
 

Hoe worden mijn gegevens beschermd?   

Aan het begin van de vragenlijst zullen enkele persoonsgegevens van u worden gevraagd, 

zoals uw geslacht. Wij vragen niet om uw naam, om anonimiteit te waarborgen. De server 

waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, is beveiligd volgens de veiligheidsnormen. 

Alleen de betrokken onderzoekers hebben toegang tot deze gegevens. De ruwe data worden 

volgens de wettelijke bewaartermijn voor wetenschappelijk onderzoek bewaard (15 jaar). Voor 

meer informatie over privacy verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-

privacywetgeving 

 

Toestemming 

Als u wilt deelnemen tekent u bij aanvang van de vragenlijst een toestemmingsformulier. U 

kunt uw toestemming om deel te nemen aan het onderzoek op elk moment en zonder opgaaf 

van reden intrekken. Neem hiervoor contact op met Renée Dijkhuis via r.dijkhuis@arq.org. 

Het is niet mogelijk om reeds geanonimiseerde gegevens in te trekken, omdat het bij 

anonieme gegevens niet meer mogelijk is om deze te herleiden naar een persoon. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname.  

Voor meer informatie en vragen neem contact op met:  

 
Dr. Renée Dijkhuis 
Beleidsadviseur en onderzoeker 
  
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises 
Nienoord 5 | 1112 XE Diemen 
T 088 3305 176 M 0610080161 
E R.Dijkhuis@arq.org W impact.arq.org 
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