Rouw na zelfdoding en euthanasie
Een wetenschappelijk onderzoek naar rouw na
levensbeëindiging wegens psychische aandoeningen
Achtergrond en doel van
het onderzoek
Het is bekend dat mensen die
overlijden door zelfdoding vaak lijden
aan psychische aandoeningen. Hoewel
het niet vaak voorkomt, bestaat in
Nederland de mogelijkheid om door
middel van euthanasie te sterven in het
geval van psychische lijden.
Met dit onderzoek vergroten we de
kennis over het rouwproces na
zelfdoding en euthanasie. Deze kennis
kan bijdragen aan het verbeteren van
hulp voor naasten en nabestaanden
van mensen met een psychische
aandoening die een doodswens
hebben.

Voor ons onderzoek zoeken wij
mensen die hun levenspartner, die leed
aan een psychische aandoening, zijn
verloren door zelfdoding of euthanasie.
We onderzoeken hoe de periode van
ziekte en overlijden is beleefd en
waarin rouw na zelfdoding verschilt van
rouw na euthanasie. Hiervoor vragen
we mensen een vragenlijst in te vullen
en deel te nemen aan een interview.

Vragenlijst
In de vragenlijst vragen we naar
gezondheid en eventuele emotionele
problemen. De vragenlijst wordt
opgestuurd. Het invullen zal ongeveer
een half uur duren.

Het interview duurt naar verwachting
ongeveer twee uur. We vragen
toestemming om het interview op te
nemen.

Interesse in deelname?
Interview
Daarnaast vindt er een persoonlijk
interview plaats. De onderzoeker
vraagt tijdens het interview naar de
ervaringen rondom de periode van
ziekte en overlijden van de
levenspartner. Het interview kan thuis
worden gehouden.

Contact en aanmelding
ARQ Centrum’45
Marianne Snijdewind
Antwoordnummer 1116
1110 VB Diemen
Email: m.snijdewind@arq.org
Telefoon: 06 145 307 47

We zijn op zoek naar mensen die deel
willen nemen aan ons onderzoek. Heeft
u uw partner verloren door zelfdoding
of euthanasie op basis van psychische
aandoeningen? Voor het onderzoek
zoeken we mensen van wie de partner
minimaal twee jaar voorafgaand aan
overlijden behandeld is geweest voor
zijn of haar psychische klachten. Het
overlijden heeft minimaal zes maanden
geleden plaatsgevonden. Uw ervaring
kan belangrijk zijn voor het onderzoek.
Als u mee wil werken aan het
onderzoek kunt u contact opnemen met
de onderzoeker, Marianne Snijdewind.
Haar contactgegevens vindt u in het
kader hiernaast. Voor aanvullende
informatie kunt u ook contact met haar
opnemen.

In verband met de maatregelen rondom de Corona-crisis zullen interviews momenteel niet
thuis worden afgenomen. Deze thuisgesprekken zijn vervangen door beeldbellen. Indien u
niet in de gelegenheid bent om te beeldbellen en wél mee wilt doen aan het onderzoek, kan
er gewacht worden met interviewen tot het weer mogelijk is bij u thuis af te spreken.

