
Ethics ID Number: [2056713.1]   Plain Language Statement [Version 2 _ April 21, 2020] 

Project  

[Nossal Institute for Global Health*, Universiteit van Melbourne] 
 
Project: How are You Going? 

 

Professor Barbara McPake (verantwoordelijke onderzoeker) 

Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au  

 

Inleiding 

Bedankt voor je interesse in deelname aan dit onderzoeksproject. De volgende tekst geeft u 

meer informatie over het project, zodat u kunt beslissen of u aan dit onderzoek wilt 

deelnemen. Neem de tijd om deze informatie zorgvuldig te lezen. U kunt vragen stellen over 

alles wat u niet begrijpt of waarover u meer wilt weten. Uw deelname is vrijwillig. Als u niet 

wilt deelnemen, hoeft u dat niet te doen. Als u begint met deelnemen, kunt u ook op elk 

moment stoppen. 

Waar gaat dit onderzoek over? 

Het belangrijkste doel van het onderzoeksproject is het verzamelen van gegevens om de 
impact van de COVID-19-pandemie op de economische en gezondheid uitkomsten en het 
algehele welzijn van individuen en huishoudens wereldwijd te beoordelen. Het onderzoek 
zal onderzoeken hoe groot deze effecten zijn, hoe ze verschillen tussen individuen in 
verschillende landen, door hun sociale en economische omstandigheden door de tijd. Het 
project wordt gefinancierd door het Nossal Institute en de School of Population and Global 
Health van de University of Melbourne. 

Wat moet ik doen? 

Als u akkoord gaat met deelname, wordt u gevraagd te reageren op vragen over uw 
gezondheidstoestand en welzijn, uw economische situatie en wat achtergrondinformatie. 
We verwachten dat deze enquête niet meer dan 30-45 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

U kunt ook namens iemand anders deelnemen, op voorwaarde dat ze ermee instemmen dat 
u namens hen reageert op enquêtevragen en zich niet gedwongen voelen om dit te doen. 
We raden u ten zeerste aan deze verklaring voor te lezen aan personen namens wie u 
reageert en hun toestemming te vragen om deel te nemen. 

De studie hoopt informatie te krijgen over hoe uw omstandigheden in de loop van de tijd 
veranderen. Als u ons een e-mailadres geeft, kunnen we contact met u opnemen om deel te 
nemen aan toekomstige online enquêtes die deel uitmaken van deze studie tot 3 december 
2022. U kunt er ook voor kiezen om zo vaak als u wilt op deze enquête te reageren zonder 
enige contact met ons op. U bent echter niet verplicht om nu of in de toekomst uw e-
mailadres op te geven of deel te nemen aan deze enquête. 
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Wat zijn de mogelijke voordelen? 

We kunnen niet beloven dat u rechtstreeks profijt zult hebben van uw deelname aan dit 
onderzoeksproject, noch zullen we u betalen of vergoeden voor uw deelname. Uw 
antwoorden kunnen echter leiden tot effectievere beleidsreacties om de uitdagingen van 
COVID-19 aan te pakken. 

Wat zijn de mogelijke risico's? 

De risico's die aan dit onderzoek zijn verbonden, zijn onder meer het potentiële verlies van 
vertrouwelijkheid (bijvoorbeeld als u ons een identificeerbaar e-mailadres geeft en de 
website wordt gehackt). Om het risico van identificatie van individuen te verminderen, 
zullen uw antwoorden op deze enquête (samen met andere) in ongeïdentificeerde vorm 
worden opgeslagen op een beveiligde server aan de Universiteit van Melbourne (en worden 
verwijderd uit alle informatie, zoals e-mailadressen) die kan naar u worden getraceerd. 
Bovendien zullen de resultaten van de studie in geaggregeerde vorm worden 
gerapporteerd, voor bevolkingsgroepen en landen, en niet individueel. Het aantal 
enquêtereacties dat voor dit project is verzameld, zal naar verwachting zeer groot zijn, 
waardoor het risico dat uw specifieke antwoorden door de overheid of internationale 
instanties naar u worden gevolgd, verder wordt beperkt. Houd hier echter rekening mee 
voordat u besluit door te gaan. 

Het is ook mogelijk dat u gevoelens van verdriet of angst ervaart door het beantwoorden 
van vragen over de sociale, gezondheids- en economische effecten van COVID-19. In deze 
omstandigheden raden we u aan ondersteunende diensten te zoeken die worden geleverd 
door maatschappelijke organisaties of overheidsdiensten in uw regio. Mogelijk hebt u ook 
telefonisch toegang tot deze diensten. 

Moet ik meedoen? 

Nee. Deelname is geheel vrijwillig. U kunt zich op elk moment terugtrekken door te 
schrijven naar de verantwoordelijke onderzoeker Professor Barbara McPake (zie hieronder 
voor contactgegevens). We bewaren de door u verstrekte gegevens echter tot uw melding 
van intrekking voor onbepaalde tijd. De reden hiervoor is dat de effecten van COVID-19 
waarschijnlijk vele jaren zullen aanhouden en dat het beheer van toekomstige 
gebeurtenissen kan worden geïnformeerd door ervaring tijdens deze epidemie. We 
bewaren uw antwoorden ook om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten. 
We kunnen uw geanonimiseerde antwoorden (reacties die niet naar u kunnen worden 
herleid) ook met anderen delen zoals wettelijk is toegestaan voor onderzoeksdoeleinden of 
om redenen van algemeen belang. 

Hoor ik over de resultaten van dit project? 

Geselecteerde resultaten in tabelvorm en grafieken van dit onderzoek zijn direct 
toegankelijk voor u vanaf deze website, na uw reactie op de online enquête. Daarnaast 
wordt verwacht dat analyses op basis van de gegevens uit dit onderzoek zullen worden 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, zullen worden gepresenteerd op 
professionele conferenties en als korte beleidsartikelen en opiniestukken. Toegang tot deze 
artikelen zal ook beschikbaar zijn via links op deze website. 



Ethics ID Number: [2056713.1]   Plain Language Statement [Version 2 _ April 21, 2020] 

Wat gebeurt er met informatie over mij? 

We bewaren de door u verstrekte gegevens voor onbepaalde tijd. De reden hiervoor is dat 
de effecten van COVID-19 waarschijnlijk vele jaren zullen aanhouden en dat het beheer van 
toekomstige gebeurtenissen kan worden geïnformeerd door ervaring tijdens deze epidemie. 
We bewaren uw antwoorden ook om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende 
vereisten. We kunnen uw geanonimiseerde antwoorden (reacties die niet naar u kunnen 
worden herleid) ook met anderen delen zoals wettelijk is toegestaan voor 
onderzoeksdoeleinden of om redenen van algemeen belang. 

Om het risico van identificatie van individuen te verminderen, worden uw antwoorden op 
deze enquête in ongeïdentificeerde vorm opgeslagen op een beveiligde server aan de 
Universiteit van Melbourne (verwijderd van alle informatie die naar u kan worden herleid, 
zoals e-mailadressen) en beheerd binnenshuis door een team van het Nossal Institute. 

Waar kan ik meer informatie krijgen? 

Als je meer informatie wilt over het project, neem dan contact op met de verantwoordelijke 
onderzoeker Professor Barbara McPake (Tel: +61 3 83449299 E-mail: ni-
info@unimelb.edu.au). 

Met wie kan ik contact opnemen als ik me zorgen maak over het project? 

Dit onderzoeksproject is goedgekeurd door de Human Research Ethics Committee van The 
University of Melbourne. Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over de uitvoering van 
dit onderzoeksproject, die u niet met het onderzoeksteam wilt bespreken, neem dan 
contact op met de manager, Human Research Ethics, Research Ethics and Integrity, 
University of Melbourne, VIC 3010. Tel. : +61 3 8344 2073 of e-mail: HumanEthics-
complaints@unimelb.edu.au. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vermeld in 
elke correspondentie de naam van het onderzoeksteam of de naam of het ethische ID-
nummer van het onderzoeksproject. 

* Nossal Institute for Global Health: Gelegen aan de School of Population and Global Health 
aan de Universiteit van Melbourne, het Nossal Institute for Global Health 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for -global-health / 
about-us / about-the-nossal-institute) is genoemd ter ere van Sir Gustav Nossal en zijn 
toewijding om medisch onderzoek te vertalen naar gezondheid voor iedereen. Het Instituut 
is in 2006 opgericht om te pleiten voor de volksgezondheid van kwetsbare 
gemeenschappen. De missie van het Instituut is het verbeteren van de kwaliteit, 
betaalbaarheid en inclusiviteit van gezondheidsstelsels door praktisch onderzoek, leren en 
ontwikkeling op hedendaagse gezondheidsproblemen.  

*Nossal Institute for Global Health: Located in the School of Population and Global Health at 
the University of Melbourne, the Nossal Institute for Global Health 
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-
us/about-the-nossal-institute) is named in honour of Sir Gustav Nossal and his commitment 
to translating medical research into health for all. The Institute was established in 2006 to 
advocate for the public health of vulnerable communities. The Institute’s Mission is to 
strengthen the quality, affordability and inclusiveness of health systems through practical 
research, learning and development responses to contemporary health issues. 

https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-us/about-the-nossal-institute
https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institute-for-global-health/about-us/about-the-nossal-institute

