
 

Wil jij meehelpen aan een eerlijke sport? 
Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen hebben we een onderzoek opgezet waarmee we in kaart 
willen brengen hoe coaches, ouders en vrienden van talentvolle jonge sporters over doping 
denken. Wat voor advies zou jij geven als een sporter zich in een doping dilemma bevindt? 
Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek onder de talentvolle sporters zelf. 
 
Misschien vraag je je het volgende af: 

Wat is het doel van het onderzoek? 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoe er over doping wordt gedacht door de 
belangrijke mensen in het leven talentvolle jonge sporters. Deze informatie kunnen we 
vervolgens gebruiken om jonge talentvolle sporters beter te kunnen wapenen tegen doping 
verleidingen. 
 
Mag ik meedoen? 
Deelname is mogelijk als je een coach/trainer, ouder/verzorger, of vriend/vriendin van een 
talentvolle jonge sporter bent en zelf 16 jaar of ouder bent. De jonge sporter moet tussen de 12 
en 21 jaar zijn en een sportstatus hebben (bijv., Internationaal Talent, Nationaal Talent, HP, 
Belofte, Selectie, Loot, etc.).  

Hoe kan ik meedoen? 
Het onderzoek is volledig online. Je kunt op elk gewenst moment de digitale vragenlijst invullen 
via de volgende link: https://scorion3.parantion.nl:443/dX7r3. Het enige dat je nodig hebt is 
een stabiele internetverbinding en een rustige omgeving waar je ongestoord de vragen kunt 
beantwoorden. Je kunt deelnemen tot en met 14 februari.  
 
Hoeveel tijd kost me dat? 
Hoe lang je precies bezig bent met het invullen van de vragen verschilt per persoon, maar 
gemiddeld duurt het 15 minuten. 
 
Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
De Radboud Universiteit verzamelt alle gegevens volledig anoniem. Dit betekent dat er géén 
persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum of locatie) worden gevraagd en de onderzoeks-
gegevens nooit tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Bovendien zal de Radboud Universiteit 
jouw onderzoeksgegevens met zorg behandelen. Aan het eind van het onderzoek worden de 
onderzoeksgegevens van alle deelnemers samengevoegd en gerapporteerd. We zullen de 
individuele gegevens dus nooit doorspelen aan de Dopingautoriteit of de World Anti-Doping 
Agency (onze onderzoekspartners) of andere partijen. 
 
Wat krijg ik ervoor terug? 
Door mee te doen aan het onderzoek help je mee aan een eerlijke sport. 

Heb je nog vragen? 
Voor vragen of opmerkingen mag je altijd contact opnemen met de projectleider Tirza van 
Noorden van de Radboud Universiteit. Je kunt haar bereiken via t.vannoorden@psych.ru.nl. 
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