
 

 

VAKGROEP BEWEGINGS- EN 

SPORTWETENSCHAPPEN 

 

ONDERZOEKSGROEP SPORT MANAGEMENT 

 

INFORMATIEBRIEF ONDERZOEK GOKGEDRAG IN SPORT 
 
 
Beste ouder/voogd, 

 

Met deze brief informeren wij u graag over onze studie naar gokgedrag in sport waaraan uw 16 

of 17 jarige dochter/zoon wenst deel te nemen. Samen met VAD (Vlaams expertisecentrum 

Alcohol en andere Drugs) lanceren we een vragenlijst waarmee we peilen naar gokgedrag bij 

sporters en andere betrokkenen. Deelnemen is volledig vrijwillig, duurt ongeveer 10-15 minuten 

en houdt enkel – het volledig anoniem – invullen van enkele vragen over gokgedrag in. De 

deelname van uw dochter/zoon kan steeds, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Alle 

uit de studie resulterende data zullen volledig anoniem en enkel door de Universiteit Gent en 

door VAD verwerkt, bewaard en gerapporteerd worden. 

 Op aanvraag en na afronding van het onderzoek kan er een samenvatting bekomen 

worden van de voornaamste resultaten. Wij hopen op basis van die resultaten een interventie 

te ontwikkelen die sportclubs ondersteunt om beleidsmatig te werken rond het thema gokken. 

 Bij vragen kan u contact opnemen met Bram Constandt van Universiteit Gent (via 

bram.constandt@ugent.be – 09 264 64 75). Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen 

en gokken kunt u ook steeds terecht op www.druglijn.be of 078 15 10 20.’ 

 Enkel indien u NIET instemt met de deelname van uw zoon / dochter aan het onderzoek, 

dient u onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen aan bram.constandt@ugent.be of 

per post te versturen naar Bram Constandt, Universiteit Gent, Watersportlaan 2, 9000 Gent.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deelname van uw zoon / dochter aan het onderzoek 

 

Hierbij verklaar ik ....................................................................................., ouder / voogd van 

................................................., dat ik GEEN toestemming geef om mijn zoon / dochter deel te 

laten nemen aan een onderzoek aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen onder 

leiding van Bram Constandt van de Universiteit Gent.  

    

Het niet deelnemen van uw zoon/dochter zal geen negatieve (of positieve) gevolgen hebben.  

 

Handtekening ouder / voogd van het kind,                                 Datum:                                                           

mailto:bram.constandt@ugent.be

