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Betreft: een onderzoeksproject over danstherapie met onvrijwillig gemigreerden. 

 

Beste collega 

Een steeds diversere populatie, waaronder Vluchtelingen en andere mensen die onvrijwillig migreerden, vindt  

de weg naar de geestelijke gezondheidszorg. Dans- en bewegingstherapeuten ontmoeten een steeds diverser 

cliënteel in hun praktijk. Misschien geldt dat ook voor jou. 

Indien zo, dan wil ik je vragen om deel te nemen aan het onderzoek, ‘Danstherapie met ‘onvrijwillige’ 

migranten en het gebruik van immaterieel cultureel erfgoed, dat ik doe in het kader van mijn masterstudie in de 

danstherapie.  

Via dit onderzoek wil ik inzicht verwerven in het werk van danstherapeuten die in België, Nederland of 

Duitsland actief zijn, met mensen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen, die onvrijwillig migreerden. Ik ben 

bovendien benieuwd om meer te weten te komen over het gebruik van Immaterieel Cultureel Erfgoed om 

danstherapeutisch werk en interculturele communicatie te faciliteren. 

Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) klinkt misschien niet zo bekend in de oren, maar zelfs als alleen het woord 

‘cultureel’ een belletje doet rinkelen, dan ben jij absoluut de respondent waar ik naar op zoek ben! 

Een definitie en voorbeelden van ICE vind je in de vragenlijst. Maar je kan Immaterieel Cultureel Erfgoed 

voorlopig definiëren als ‘levend erfgoed’, ‘mondelinge en belichaamde tradities’ of misschien als 

‘cultuurspecifieke praktijken’, zoals dansen, het maken van handwerk, het uitvoeren van rituelen,… die vaak 

doorgegeven worden van de ene persoon aan de andere, van de ene generatie op de andere. 

Wat ik van je vraag: 

Ben jij een dans- en bewegingstherapeut? Werk je in België, Nederland of Duitsland? Met groepen 

volwassenen waarvan een significant deel ‘onvrijwillige’ migranten zijn? Dan wil ik je vragen om het bijgevoegd 

‘informed consent’ formulier in te vullen en ondertekend terug te bezorgen en om volgende online enquête in 

te vullen https://www.surveygizmo.com/s3/4643569/Dance-Movement-Therapy voor 10 februari 2019. 

De vragen zijn opgesteld in het Engels, maar voel je vrij te antwoorden in het Engels, Frans, Duits of 

Nederlands. Op vraag kan een printbare versie opgestuurd worden. Mocht je moeilijkheden ondervinden bij 

het begrijpen van de vragen in het Engels, of heb je andere vragen in verband met deze vragenlijst, aarzel dan 

niet om me te contacteren via de contactgegevens onderaan deze brief. 

Ken je andere dans- en bewegingstherapeuten die in aanmerking komen voor deelname aan dit onderzoek -of 

ze nu werken binnen de gezondheidszorg, binnen een socio-culturele of andere setting- aarzel dan zeker niet 

om hen deze brief, ‘informed consent’ en link naar de enquête te bezorgen.  

Wat volgt: 

Uit de deelnemers aan dit eerste onderdeel van het onderzoek, nodig ik twee of drie mensen uit voor een 

interview (februari-maart). Aan één van deze geïnterviewden vraag ik daarnaast of ik enkele sessies kan  

bijwonen voor het verzamelen van data als ‘participant observer’ (maart-april). 

 

https://www.surveygizmo.com/s3/4643569/Dance-Movement-Therapy
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Belangrijk: 

Het invullen van deze vragenlijst, verplicht je niet om deel te nemen aan de volgende onderdelen van het 

onderzoeksproject. Je kan op elk moment afzien van je deelname aan dit onderzoek. 

Vertrouwelijkheid: 

Alle informatie die je deelt via deze enquête wordt alleen binnen het kader van dit onderzoek gebruikt. Voor 

elk aanvullend gebruik, zal schriftelijk jouw toestemming gevraagd worden.  

Je persoonlijke data blijven anoniem voor elke derde partij, behalve -uitzonderlijk en alleen wanneer écht 

noodzakelijk- voor mijn onderzoekscoördinator. 

De gegevens worden –beveiligd met een wachtwoord- bewaard op de computer en externe harde schijf van de 

onderzoeker. Tien jaar na afronding van het project worden de data gewist.  

 

Ik hoop dat deze brief u voldoende informatie over het onderzoek bezorgde. Voor vragen kan je me bereiken 

via e-mail: Sarah Kaerts, skaerts@codarts.nl  

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Sarah Kaerts 
 
Studente, Master in Dance Therapy te Codarts, Rotterdam 
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Informed Consent-formulier 
 

Onderzoek: Danstherapie met ‘onvrijwillige migranten’ en het gebruik van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. 
Onderzoeker: Sarah Kaerts / student Master in Dance Therapy te Codarts, Rotterdam  
Thesis/onderzoek supervisor: Ditty Dokter         

 
Door het ondertekenen van dit document, bevestig ik …..………………………………………………[uw naam] 
dat ik begrijp dat deze vragenlijst een eerste onderdeel is van een onderzoek naar danstherapie met 
‘onvrijwillige migranten’ en naar het gebruik van immaterieel cultureel erfgoed hierbij. 
 
Ik bevestig dat ik de begeleidende brief bij deze vragenlijst gelezen en begrepen heb. Ik heb de kans 
gehad om vragen te stellen. Deze vragen zijn voldoende beantwoord.  
Ik heb voldoende tijd gehad om mijn deelname te overwegen.  
 
Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik op elk moment mijn toestemming om deel te 
nemen kan intrekken, zonder dat ik hiervoor een reden moet opgeven. 
 
Ik begrijp dat de informatie die ik deel gebruikt zal worden voor wetenschappelijke doeleinden en 
dat behalve de onderzoeker, alleen -occasioneel en wanneer echt noodzakelijk- de onderzoek 
supervisor toegang kan krijgen tot mijn persoonlijke data. Voor elke derde partij zullen mijn 
persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden. 
 
Ik begrijp dat de gegevens verzameld zullen worden via een online vragenlijst (surveygizmo.com) en 
dat ik kan vragen naar een printbare versie van de vragenlijst. 
 
Ik begrijp dat de gegevens, beveiligd met wachtwoord, op de computer en externe harddisk van de 
onderzoeker bewaard zullen worden en dat deze tien jaar na voltooiing van dit project verwijderd 
worden.  
 

☐ Ik geef mijn toestemming tot deelname aan dit onderzoeksproject.  

Mijn contactgegevens:  

 e-mail:  

 telefoon 

 adres: 
 

Naam van de deelnemer:     Naam van de onderzoeker: Sarah Kaerts   
 

 
Handtekening:       Handtekening:  
 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum:  
 

Contactgegevens: Sarah Kaerts: E: skaerts@codarts.nl, T: +32494462812 
Opmerking: stuur dit document ondertekend terug naar de onderzoeker via e-mail. U ontvangt 

hiervan een kopie.  
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