
Onderzoeksethiek  

Onderzoeksethiek is belangrijk voor de waardigheid, rechten, veiligheid en het 
welzijn van de onderzoekspopulatie.  
 
Deze eenvoudige checklist geeft een overzicht van de belangrijkste principes 
waarmee je rekening moet houden om er voor te zorgen dat je onderzoeksplannen 
gepast en acceptabel zijn. De checklist bevat zes basisprincipes voor ethisch 
onderzoek. Je zou in staat moeten zijn ‘ja’ te antwoorden op elk principe.  

Het is belangrijk dat iedereen in jouw organisatie die zich bezighoudt met 
onderzoek, zich bewust is van deze principes.  
 

Principes  Hoofdvragen 

Vrijwillige 
deelname 

Begrijpen mensen die deelnemen aan jouw 
dataverzameling dat ze niet hoeven mee te werken en dat 
ze op elk moment hun deelname kunnen staken? 
 
Het is belangrijk dat deelnemers begrijpen dat het wel of 
niet meedoen aan het onderzoek geen invloed heeft op de 
manier waarop ze worden behandelt of op hun toegang tot 
de activiteiten van jouw organisatie. Zorg er daarnaast voor 
dat deelnemers begrijpen dat ze vrij zijn om te stoppen met 
deelnemen wanneer ze maar willen.  

‘Informed 
consent’ 

Snappen de mensen die deelnemen aan de 
dataverzameling waar ze bij betrokken worden? 
 
Vertel deelnemers over het doel van het onderzoek, hoe de 
data gebruikt zal worden en vraag hun toestemming om 
deel te nemen.  

Breng geen 
schade toe 

Benader je gevoelige onderwerpen op de juiste manier? 
 
Het bespreken van moeilijke of emotionele ervaringen kan 
leiden tot het herbeleven van traumatische gebeurtenissen. 
Vraag alleen informatie met betrekking tot gevoelige 
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onderwerpen uit wanneer je met goed getrainde 
onderzoekers werkt. Als er gevoelige onderwerpen 
besproken moeten worden, geef dan informatie over het 
vinden van steun en hulp aan de deelnemers.  

Beschermde 
identiteit 

Bescherm je de data van de deelnemers? 
 
Alleen leden van het onderzoeksteam zouden toegang 
moeten hebben tot de data en in staat moeten zijn om de 
identiteiten van de deelnemers te achterhalen. Het is vaak 
onmogelijk om volledige anonimiteit te garanderen, omdat 
veel methoden direct contact vereisen met de persoon die 
het onderzoek uitvoert. Een oplossing om toch vertrouwelijk 
om te gaan met antwoorden, is om namen van 
respondenten te veranderen in identificatienummers. 
 
Waar wordt het onderzoek uitgevoerd? Zijn daar mogelijk 
andere mensen binnen gehoorafstand? Kan een respondent 
identificeerbaar zijn voor anderen omdat er weinig mensen 
zijn met deze specifieke combinatie van (bijzondere) 
persoonsgegevens? Vermijd in dit geval het registreren van 
bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens.  
 
Lees voor meer informatie over (bijzondere) 
persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoo
nsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens  

Neutraliteit  Heb je stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de 
onderzoeker objectief blijft?  
 
Dit betekent neutraal blijven en niet betrokken raken, ook al 
is het onderwerp gevoelig. Het betekent ook dat je 
vooringenomenheid (‘bias’) moet vermijden.  
 
Lees voor meer informatie over objectiviteit in onderzoek 
onze tips voor het afnemen van interviews en het 
ontwerpen van vragenlijsten. 
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Minimalisme  Verzamel je alleen wat je moet weten? 
 
Verzamel niet meer informatie dan je nodig hebt om de 
hoofdvraag te beantwoorden. Het is niet eerlijk voor 
deelnemers om meer van hun persoonlijke gegevens te 
verzamelen dan je nodig hebt, omdat het hun tijd en moeite 
kost, en informatie die persoonlijk is voor hen in de handen 
van andere mensen komt.   

 
Lees voor meer informatie over onderzoeksethiek de Social Research Association 
ethical guidelines op http://the-sra.org.uk/wp-content/uploads/ethics03.pdf.   
 
Bron: bovenstaande is een bewerking van een artikel van www.impactsupport.org 
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