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Beste student, beste vrijwilliger  

 

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze onderzoeksgroep en voor het 

contacteren van één van onze onderzoekers. Alvorens onze studies voor te 

stellen, graag eerst onze achtergrond.  

 

Doelstellingen 
Het Family Lab doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek binnen de 

context van relatie- en gezinspsychologie. 

 

Onze doelstellingen zijn: 

- Bijdragen tot wetenschappelijke kennis rond relationeel en gezins-

(dys)functioneren 

- Het ontwikkelen van evidence-based-richtlijnen voor preventie en 

therapeutische interventies binnen het veld van relatie- en 

gezinstherapie 

- Het vertalen van onderzoeksbevindingen naar de praktijk en het beleid 

 

Binnen de onderzoeksgroep wordt gebruik gemaakt van grootschalige 

vragenlijststudies, gedragsobservaties, dagboekstudies, kwalitatieve interviews 

en focusgroepen.  

 

Onderzoeksinteresse 

- Seksuele gezondheid 

- De mechanismes onderliggend aan relatie(on)tevredenheid en 

relatie(in)stabiliteit 

- Diversiteit binnen gezinnen 

- Biologisch en sociaal ouderschap 

- Echtscheidingen 

- Gezinsstress en coping 
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Beschikbare studies: 

- STUDIE 1: FAMILIES IN TRANSITIE, TRANSITIE IN FAMILIES – Thibaut 

Demeyere (Promotoren: Prof. dr. Ann Buysse & Prof. dr. Gerd 

Verschelden). 

 

- STUDIE 2: Dyadische coping bij het overwegen van een abortus: een dag-

tot-dag meting van beide partners hun beleving – Joke Vandamme 

(Promotoren: Prof. dr. Guy T’Sjoen & Prof. dr. Ann Buysse).  

 

- STUDIE 3: Gezinnen en kinderkanker – Onderzoek naar crisis, 

hulpbronnen & adaptatie – Marieke Van Schoors (Promotoren: Prof. dr. 

Lesley Verhofstadt & Prof. dr. Liesbet Goubert). 

 

- STUDIE 4: Empathische (in)accuraatheid en relationele behoeften in 

koppels – Céline Hinnekens & Gaëlle Vanhee (Promotoren: Prof.  dr. W. 

Ickes, Prof. Dr. Gilbert Lemmens & Prof. dr. Lesley Verhofstadt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor algemene vragen rond het vrijwilligerswerk binnen het Family Lab kan u 

steeds terecht bij marieke.vanschoors@ugent.be 
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STUDIE 1: FAMILIES IN TRANSITIE, TRANSITIE IN 
FAMILIES (FITTIF) 

 
In januari 2015 is een grootschalig, interuniversitair project over transitie in 

families van start gegaan. Het project heeft als doel om via sociale interventies 

binnen justitie, onderwijs en economie de levenskwaliteit van familieleden die 

familietransities doormaken te verhogen.  

Het Gentse deel van het project bestaat uit twee delen en is een samenwerking 

tussen de faculteit Rechtsgeleerdheid en de faculteit Psychologie en 

Pedagogische wetenschappen. Enerzijds wordt gewerkt aan een 

trajectbemiddelingsprogramma waarin personen die voor een familietransitie 

(bijv. scheiding) staan uitleg krijgen over de verschillende oplossingswegen die 

voor hen voorhanden zijn en bijgestaan worden in het maken van hun keuze 

voor het traject dat het past best in hun situatie. De bedoeling van deze 

trajectbemiddeling is dat families een weloverwogen keuze kunnen maken 

voor een bepaald oplossingstraject en niet onwetend in een bepaald traject 

terecht komen zoals nu vaak wel het geval is. Door hun gevoelens van controle, 

autonomie en zelfdeterminatie te verhogen proberen we een invloed te 

hebben op hun levenskwaliteit. Verder zal ook onderzocht worden of de keuze 

voor een bepaald traject (procesvoering, bemiddeling, minnelijke schikking…) 

en de werkingsstijl van de bijbehorende deskundige (advocaat, rechter, 

bemiddelaar…) een effect hebben op de levenskwaliteit van familieleden in 

transitie, op de kwaliteit van hun onderlinge relaties (steun, conflict, mattering) 

en op de kwaliteit en duurzaamheid van de gemaakte overeenkomsten. 

Personen die aan dit onderzoek deelnemen, zullen aan de hand van 

vragenlijsten longitudinaal opgevolgd worden. Bij het invullen van de 

vragenlijsten door de proefpersonen is een taak weggelegd voor vrijwilligers. Zij 

zullen namelijk ingeschakeld worden in het bijstaan van anderstalige 

proefpersonen, proefpersonen die moeite hebben met lezen en schrijven en 

kinderen. Het eerste afnamemoment dat plaatsvindt voor de 

trajectbemiddeling wordt gepland vanaf april 2015. 

Anderzijds zal een bemiddelingsprogramma voor scholen ontwikkeld worden. 

Als we de vertrouwdheid met en de mentaliteit ten aanzien van alternatieve 

conflictoplossing willen veranderen, moeten we ons immers richten op de  

toekomstige gebruikers van deze conflictoplossingsmogelijkheden. Met dit 

bemiddelingsprogramma willen we van scholen een actief engagement tot 

mentaliteitswijziging vragen zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij projecten 

rond pesten. In analogie naar de “scholen zonder pesten” willen we 

“bemiddelingsscholen” oprichten. Bij scholen die aan het project willen 
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deelnemen en de interventie implementeren zullen kinderen, ouders, 

leerkrachten en ander personeel vergeleken worden met dezelfde groepen uit 

controlescholen met betrekking tot hun kennis en attitudes ten aanzien van 

alternatieve conflictoplossing.  

Taken:   

- Ondersteuning bieden bij het invullen van de vragenlijsten aan 

anderstaligen, deelnemers die moeite hebben met lezen en schrijven en 

kinderen 

- Andere taken die in het verdere verloop van het project toegevoegd 

zullen worden  

Periode: Vanaf april 2015 

Interesse? Contacteer Thibaut Demeyere (thibaut.demeyere@ugent.be) 
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STUDIE 2: dyadische coping bij het overwegen van 

een abortus: een dag-tot-dag meting van beide 

partners hun beleving 

In november dit jaar starten we met een dagboekstudie bij vrouwen en hun 

partners die ervoor kiezen om een ongeplande zwangerschap  af te breken. 

Die abortus kan op drie manieren gebeuren: een medicamenteuze behandeling 

die volledig in het centrum wordt uitgevoerd, een chirurgische behandeling of 

een medicamenteuze behandeling met uitvoering van de tweede fase in de 

thuiscontext (een nieuwe mogelijkheid die nog geëvalueerd moet worden). In 

de dagboekstudie  volgen we vrouwen en hun partners vanaf hun eerste 

gesprek in het abortuscentrum tot en met 6 dagen na de abortus zelf. Op hun 

vervolgafspraak bevragen we hen een laatste keer. We gaan in de studie vooral 

op zoek naar hoe partners omgaan met die beslissing tot abortus. Meer 

specifiek willen we hen bevragen over hoe zij met elkaar over communiceren 

over dat thema en hoe zij elkaar steunen in deze lastige periode. We gaan 

daarbij medische klachten alsook emotionele distress na. Door dag-tot-dag 

metingen te doen, kunnen we het micro-proces van dyadische coping tijdens 

deze stressvolle periode in kaart brengen en kunnen we nagaan hoe dit 

copingproces het post-abortus individuele en relationele welzijn (waaronder de 

tevredenheid met de beslissing) beïnvloedt.  

Taken:  

- Online opvolgen van de ‘compliance’ in dagboekstudie: wie heeft het 

dagboek niet ingevuld? –> opbellen 

- Elektronisch bijhouden van wie wel en (nog) niet in de studie zit 

- Abortuscentra  contacteren voor doorgeven van studienummers 

en contactgegevens deelnemers 

- Samenwerking met masterthesisstudente die op de vervolg afspraak een 

interview zal doen met de groep die voor de ‘thuis’ optie heeft gekozen 

(opvolgen van afspraken met het koppel) 

Aantal vrijwilligers: 1 of 2 

Periode: November 2014 tot Maart 2015 (ongeveer)  

Interesse? Contacteer Joke Vandamme (jokeL.vandamme@ugent.be) 
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STUDIE 3: Gezinnen en kinderkanker -  

 Onderzoek naar crisis, hulpbronnen & adaptatie 

Onderzoek toont aan dat de diagnose kinderkanker niet alleen een invloed 

heeft op het zieke kind, maar ook op de ouders en de broers/zussen. Echter, 

deze invloed op andere gezinsleden is tot op heden beperkt. Andere tekorten 

in bestaand onderzoek zijn de aanwezigheid van kwalitatief onderzoek naar de 

beleving van gezinsleden, alsook onderzoek naar de rol van het 

gezinsfunctioneren.  Om aan deze tekorten tegemoet te komen, startten wij in 

juni 2014 met een grootschalig studie op de afdelingen kinderoncologie in het 

UZ van Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Deze studie bestaat uit twee 

luiken: enerzijds een longitudinaal vragenlijstgedeelte waarbij alle gezinsleden 

(het kind met kanker, de ouders & alle broers/zussen) gevraagd zullen worden 

om op 5 tijdstippen vragenlijsten in te vullen (oa. over perceptie, emoties, 

coping, gezinsfunctioneren, etc.); anderzijds een kwalitatief interviewgedeelte, 

waarbij we willen focussen op de beleving van patiënten, ouders broers/zussen 

rond de ziekte, de behandeling en de gevolgen voor het gezinsleven; en dit aan 

de hand van diepte-interviews.  

Taken: 

- Contact met deelnemende gezinnen voor afname vragenlijsten 

- Verwerken vragenlijstgegevens 

- Uitschrijven diepte-interviews  

- Eventueel andere taken in overleg met de vrijwilliger 

Periode: Vanaf juli 2014 

Interesse? Contacteer Marieke Van Schoors (marieke.vanschoors@ugent.be) 
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STUDIE 4: Empathische (in)accuraatheid en 

relationele behoeften in koppels  

 
Sinds vorig jaar loopt de UGent FamilyLab Couple Study, welke twee 

gerelateerde onderzoeksdomeinen integreert in één grote sample. Aan de 

hand van een wijdverspreide oproep worden koppels gerekruteerd die zich 

engageren voor enerzijds een uitgebreide online vragenlijstbatterij rond 

individuele (o.a. hechtingsstijl, genderidentiteit, algemeen welzijn, enzovoort) 

en relationele variabelen (o.a. relatietevredenheid, conflictfrequentie en –

topics, relationele toewijding, behoeftebevrediging vs. frustratie, dyadische 

coping, enzovoort), en anderzijds voor een observationeel gedeelte waarin ze 

een conflictinteractie zullen voeren, empathische accuraatheidparadigma’s 

doorlopen en bijkomende vragenlijsten invullen.  

 

Eén doctoraat zal een uitgebreid onderzoek opzetten naar ‘empathische 

accuraatheid’ (= het begrijpen van iemands episodische gedachten en 

gevoelens zoals ze spontaan verschijnen tijdens het verloop van een natuurlijke 

interactie). In de literatuur gaat men ervan uit dat de accuraatheid waarmee 

partners elkaars gedachten en gevoelens inschatten gestuurd kan worden, al 

dan niet bewust, d.m.v. enkele motivatoren en afhankelijk van enkele 

persoonseigenschappen (zoals hechting, relatietevredenheid, 

uitdrukkingsvermogen van een persoon). Deze studie beoogt dan ook zicht te 

krijgen op deze onderliggende relationele dynamieken. Kort samengevat zullen 

koppels eerst zelf een conflictueuze interactie voeren met elkaar waarbij ze 

achteraf elkaars gedachten en gevoelens zullen moeten proberen inschatten. 

Daarnaast zullen ze ook de gedachten en gevoelens van een onbekende 

persoon trachten te infereren. Uiteindelijk zullen we via enkele codeerschema’s 

hun vermogen en motivatie om accuraat te zijn, gaan scoren en linken aan de 

variabelen verkregen via de vragenlijsten. 

 

Het andere doctoraat tracht via deze studie de dynamieken tussen behoeften, 

emoties en conflictpatronen te bestuderen. Meer bepaald wordt in de 

(therapie)literatuur verondersteld dat wanneer partners hun behoeften 

gefrustreerd worden in hun relatie, dit aanleiding geeft tot het ervaren van 

negatieve emoties. Deze emoties zouden op hun beurt leiden tot het ontstaan 

van negatieve communicatiepatronen tussen partners (zoals het demand-

withdrawal patroon). Deze veronderstellingen worden in deze studie empirisch 

onderzocht door koppels te laten discussiëren over een gefrustreerde 

relationele behoefte en hen achteraf te bevragen over hun momentane 
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emoties en mate van behoeftebevrediging/frustratie. De communicatie 

tijdens het conflict worden gecodeerd adhv een codeerschema.    

 

Taken:  

- Coderen   

o Empathisch Accuraatheidsparadigma (1 à 2 personen) (ikv 

Empathische Accuraatheid) 

o Leesbaarheid Target (1 à 2 personen) (ikv Empathische 

Accuraatheid) 

o Categoriseren soort gedachten/gevoelens (1 à 2 personen) (ikv 

Empathische Accuraatheid) 

o Conflictinteractiepatronen (1 à 2 personen) (ikv Relationele 

Behoeftebevrediging/frustratie) 

=> Vrijwilligers/jobstudenten kunnen ingeschakeld worden bij verschillende 

coderingen of bij één enkele codering afhankelijk van de tijd die ze 

kunnen/willen investeren. Indien mensen zich engageren, dan zouden we graag 

op deze personen kunnen rekenen voor een aantal dagen/weken, want deze 

coderingen vragen enige voorbereiding/training (anders moeten we telkens 

opnieuw nieuwe mensen opleiden). 

Interesse? Contacteer Céline Hinnekens (celine.hinnekens@ugent.be) of Gaëlle 

Vanhee (gaelle.vanhee@ugent.be) 

 


