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Informatiebrief onderzoeksproject : Definitie Genade 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Waarom gebeurt dit onderzoek? 

Met deze studie willen we nagaan hoe mensen genade begrijpen en ervaren. Er is reeds veel 

theologisch onderzoek over genade, maar psychologisch is dit concept nog nauwelijks onderzocht. 

We weten uit eerder onderzoek dat positief psychologische concepten een belangrijke rol kunnen 

spelen in het welbevinden en de veerkracht van mensen. Er is echter nauwelijks onderzoek naar 

hoe de ervaring van genade hierin wel of niet een rol speelt. Het doel van dit onderzoek is om 

dieper inzicht te verkrijgen op de vraag “of en hoe mensen genade ervaren”, los van alles wat er 

over geschreven is. We willen vertrekken vanuit het dagelijks ervaren en beleven van mensen zelf. 

 

Wat houdt deelname aan deze studie in? 

Voor deze studie zoeken we mensen die enkele vragen rondom genade willen invullen. De korte 

vragenlijst zal een vijftiental minuutjes duren.  

Belangrijk om weten is 

- dat u tijdens het invullen, op elk moment uw deelname kan onderbreken of stopzetten 

- dat uw gegevens digitaal worden opgeslagen, maar alle informatie vertrouwelijk behandeld en 

anoniem bewaard wordt (geen vermelding van uw naam of andere identificerende elementen). De 

gegevens worden beveiligd bewaard en zijn enkel toegankelijk voor de betrokken onderzoekers en 

supervisor. 

- dat uw antwoorden zullen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek  

 

Als dank voor uw deelname maakt u, indien gewenst, kans op een Fnacbon van €10. 

 

Hoe ziet de deelname er concreet uit? 

 

Digitale uitnodiging 

Via een vriend of kennis kwam de vraag om deel te nemen bij u terecht. 

Korte vragenlijst via internet 

Na een verdere verduidelijking van het onderzoek en het ondertekenen van de toestemming, kan u 

de vragenlijst invullen. 
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Na de deelname 

Indien er na het invullen nog vragen of opmerkingen zouden rijzen, kunnen de deelnemers altijd 

contact opnemen met de supervisor (jessie.dezutter@kuleuven.be) of de onderzoekster 

(tine.schellekens@kuleuven.be).  

We voorzien ook nazorginformatie met de gegevens van onafhankelijke zorgpartners waar de 
deelnemers, indien gewenst, contact mee kunnen opnemen. 

Deelnemers  worden – indien   ze  dit  wensen – op de hoogte gehouden van de resultaten van het 
onderzoek. 
 

Wat gebeurt er met de verzamelde informatie? 

 

De definities en woorden worden digitaal doorgestuurd naar de onderzoeker en anoniem beveiligd 
bewaard. 
In een volgende fase worden de verschillende definities en woorden anoniem geanalyseerd naar 
thema’s en betekenis. Deze resultaten zullen gebruikt worden als basis voor verder onderzoek over 
genade. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een instrument om de ervaring van en de 
openheid naar genade in kaart te brengen. 

 

Vragen of bedenkingen? 
 
Steeds welkom bij ons! 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Prof. Dr. J. Dezutter – jessie.dezutter@kuleuven.be - 016/32.61.27 

Prof. Dr. A. Dillen – annemie.dillen@kuleuven.be – 016/32.84.01 

Mevr. T. Schellekens- tine.schellekens@kuleuven.be -016/37.79.19 
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