
Informatie document  
 

Beste participant,  

 

Informatie over het onderzoek 

Ik ben Floortje Wijland, MSc Communication, Health and Life Sciences student aan Wageningen 

University and Research. Op het moment ben ik mijn afstudeer thesis aan het schrijven over de 

schoonheidsidealen binnen de Katholieke en Islamitische gemeenschap in Nederland en hoe deze 

schoonheidsidealen de houding tegenover obesitas en de obesitas behandelingen beïnvloeden. 

Obesitas is namelijk een groeiend, wereldwijd probleem. Ook in Nederland heeft de helft van alle 

volwassenen overgewicht, waarvan 13.9% obesitas heeft. Mensen met obesitas hebben een 

vergrote kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, galstenen, versnelde slijtage 

van gewrichten, slaapademhalingsproblemen en verschillende kwaadaardige tumoren. Naast 

diëten en sporten om gewicht te verliezen zijn er verschillende obesitas behandelingen, zoals een 

maagverkleining (bariatric surgery). De houding tegenover obesitas kan worden beïnvloed door 

verschillende aspecten. Bijvoorbeeld, door wat een samenleving aantrekkelijk vindt. Dit wordt het 

schoonheidsideaal genoemd. Een schoonheidsideaal verschilt per cultuur en veranderd in de loop 

van de tijd. Onder het schoonheidsideaal kunnen lichamelijke voorkeuren vallen, maar ook meer 

specifieke uiterlijke kenmerken. 

 

Relevantie 

Aangezien de helft van de Nederlandse bevolking zichzelf als religieus beschouwd, is het belangrijk  

om te weten hoe zij naar obesitas en de obesitas behandelingen kijken. Door dit te weten kan er 

namelijk een specifieker plan van aanpak worden gemaakt, die er voor kan zorgen dat er meer 

bekendheid is over obesitas en de obesitas behandelingen. Het doel daarvan is dat er  uiteindelijk 

meer begrip komt vanuit de samenleving. Dit leidt hopelijk tot een verbeterde mentale 

gesteldheid van mensen met obesitas. Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u dus met het 

in kaart brengen van de houding tegenover obesitas en de obesitas behandelingen, wat 

uiteindelijk tot de verbetering van de mentale gesteldheid van mensen met obesitas leidt.  



Risico’s en rechten 

Er zijn geen voorziene risico’s verbonden aan het participeren in het onderzoek. Echter is het wel 

een gevoelig onderwerp en zou u zich mogelijk ongemakkelijk kunnen voelen bij bepaalde vragen. 

Het interview is volkomen vrijwillig. U heeft dus het recht om op ieder moment te stoppen, ook 

nadat u heeft toegezegd mee te doen met het onderzoek, of om op bepaalde vragen geen 

antwoord te geven als u zich daar ongemakkelijk bij voelt.  

 

Anonimiteit  

Het interview zal anoniem zijn: uw naam zal niet worden gebruikt in het onderzoek. Op de 

onderzoeker zelf na, zal niemand weten wie er heeft geparticipeerd in het onderzoek. 

 

Interview procedure 

Voor dit onderzoek wil ik zowel Nederlandse katholieken als moslims interviewen die tussen de 20 

en 30 jaar oud zijn. In dit interview zal ik vragen stellen over schoonheidsidealen, obesitas en de 

behandelingen tegen obesitas. Het interview zal ongeveer 30 minuten duren en moet worden 

opgenomen om het te kunnen transcriberen en daarna te kunnen coderen. Deze opnames zullen 

veilig worden bewaard en verwijderd wanneer ze zijn getranscribeerd. Met de verzamelde data 

van de interviews word een beeld geschetst van het schoonheidsideaal binnen de desbetreffende 

religie en de invloed daarvan op de houding tegenover obesitas en de obesitas behandelingen.    

 

Neem gerust contact op met mij via e-mail indien u vragen of opmerkingen heeft 

(floortje.wijland@wur.nl).  

 

Met vriendelijke groet,  

Floortje Wijland 

 

  

mailto:floortje.wijland@wur.nl


Geïnformeerde toestemmingsformulier 
 

Screeningvragen 

Omcirkel het antwoord wat van toepassing is, alstublieft.  

- Ik ben tussen de 20 en 30 jaar oud    Ja  Nee 

- Ik identificeer mijzelf als Katholiek of Moslim Ja  Nee 

 

Als u dit formulier ondertekend, gaat u akkoord met/bevestigt u dat: 

• het participeren in het onderzoek door middel van het meedoen aan het interview 

• het opnemen van het interview 

• het transcriberen van het interview 

• het gebruiken van de interviewdata in het onderzoek 

• u de mogelijkheid heeft gehad vragen te stellen 

• u zich bewust bent van de vrijwilligheid van de participatie 

• u zich bewust bent van het ten alle tijden kunnen stoppen met de participatie 

• u zich bewust ben van het niet verplicht zijn te antwoorden op de interview vragen  

 

 

Handtekening participant:………………………………………Datum:………………………….. 

 

Handtekening onderzoeker:………………………….…………Datum:………………………….. 

 

Contactgegevens Onderzoekers: floortje.wijland@wur.nl 

Functionaris Gegevensbescherming van Wageningen Universiteit: 

functionarisgegevensbescherming@wur.nl  

 

Kijk op https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm voor meer 

informatie over uw rechten die te maken hebben met uw gegevens. 
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