
INFORMATIE OVER DE STUDIE EN ANONIMITEITSGARANTIE 
 
Studie 
Studentenbevraging rond middelengebruik, gamen, gokken, mentaal welbevinden en 
contextuele factoren 2021 
 
Beschrijving en doel van de studie 
Deze studie heeft als doel om middelengebruik, gamen, gokken, mentaal welbevinden en 
enkele contextuele factoren die hieraan gerelateerd zijn bij de studenten van de Associatie 
Universiteit en Hogescholen Antwerpen in kaart te brengen. Dit zal gebeuren aan de hand van 
een eenmalige bevraging d.m.v. een online vragenlijst. Deze studie biedt geen medisch of 
ander voordeel voor uzelf, maar de resultaten zullen gebruikt worden om trends en nieuwe 
fenomenen aangaande voorgaande te onderzoeken en om aanknopingspunten te vinden voor 
preventie en risicobeperking. Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten 
mee voor u. Voor dit onderzoek is het van belang dat zo veel mogelijk studenten hieraan 
deelnemen. 
 
Deze studie werd goedgekeurd door de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane 
Wetenschappen van Universiteit Antwerpen (SHW_20_121), en zal worden uitgevoerd 
volgens de richtlijnen van ICH/GCP opgesteld in de verklaring van Helsinki ter bescherming 
van individuen deelnemend aan klinische studies. 
 
Anonimiteitsgarantie 
Allereerst wordt nergens een duidelijk herkenningspunt uit je persoonlijke levenssfeer 
bevraagd. Wij vragen dus niet naar jouw voornaam, naam, geboortedatum of adres en ook 
jouw IP adres wordt niet opgeslagen in de databank met je antwoorden. In de rapportering van 
de resultaten zullen geen herkenbare individuele gegevens worden beschreven. Het is enkel 
de bedoeling om algemene (geaggregeerde) resultaten uit het onderzoek te halen over wat er 
leeft in de Vlaamse studentenpopulatie. Daarvoor zullen de gegevens die in jouw 
onderwijsinstelling verzameld werden, samengevoegd worden met de gegevens die in andere 
hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen verzameld werden tot een gepoolde Vlaamse 
databank. Deze Vlaamse databank is zowel op individueel niveau als op instellingsniveau 
anoniem. Voorts worden, conform de Algemene vordering gegevens bescherming (EU 
vordering 2016/679 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gegevens die je 
verstrekt niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn ze niet toegankelijk voor personen die 
niets met de verwerking en het onderzoek te maken hebben. 
 
Een aantal onderwijsinstellingen organiseren een wedstrijd voor deelnemers die de vragenlijst 
volledig hebben ingevuld. Wanneer dit in jouw onderwijsinstelling het geval is, zal er op het 
einde van de vragenlijst naar je officiële e-mailadres gevraagd worden. Door het invullen van 
je e-mailadres geef je aan dat je wenst deel te nemen aan deze wedstrijd en kan je na afloop 
ook gecontacteerd worden wanneer je één van de prijzen gewonnen hebt. Je deelname aan 
deze wedstrijd is volledig vrijblijvend. Je hoeft je e-mailadres dus niet in te vullen indien je niet 
wenst deel te nemen. Om je anonimiteit te blijven garanderen, wordt het e-mailadres dat je 
hier invult in een andere databank opgeslagen dan de databank waarin je antwoorden werden 
opgeslagen. 
 
Bewaartermijn 
Na afloop van de wedstrijd wordt de databank met e-mailadressen vernietigd. 
De databank waarin jouw antwoorden op de vragen anoniem worden opgeslagen, alsook de 
gepoolde Vlaamse databank blijven bewaard. Dit om meer diepgaande analyses mogelijk te 
maken, zoals het monitoren van evoluties in de tijd. 
 
 
 



Toestemming en weigering 
Deelname aan dit onderzoek is vrijblijvend. U kunt weigeren zonder dat u hiervoor een reden 
moet opgeven. Je kan ook je deelname ten allen tijde stopzetten. Het niet deelnemen aan 
dit onderzoek of onderbreken van dit onderzoek heeft geen gevolgen en heeft geen enkele 
invloed op je verdere relatie met je medestudenten, lesgevers, hun medewerkers of je 
onderwijsinstelling.  
 
Door op de deelnamelink te klikken, stem je er in toe om deel te nemen aan deze studie. Hierbij 
verklaar je dat je op begrijpelijke wijze werd ingelicht over de aard, de methode en het doel 
van dit onderzoek; ga je akkoord met voorgaande informatie; en geef je de onderzoekers de 
toestemming om de gegevens die je verstrekt te verwerken in het kader van dit onderzoek. 
Indien je toch niet wenst deel te nemen aan deze bevraging, sluit dan dit document en de 
webpagina met deelnamelink. Dit blijft zonder verder gevolg. 
 
Indien je vragen hebt rond middelengebruik, gamen of gokken, kan je terecht bij de druglijn 
24u/7d (www.druglijn.be). Indien je vragen hebt rond je mentaal welbevinden, de vragenlijst of 
de bevraging, kan je terecht bij guido.vanhal@uantwerpen.be 
 


