
Welke bekende gezichten 
(her)kent u? 

Wat?

Doe mee aan een studie naar het 
herkennen van bekende personen 
op basis van foto's. 


Wie? 
Iedereen van 60 jaar en ouder. 


Hoe?  
Aanmelden kan hier:

https://tilburgss.co1.qualtrics.com/
jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr 

Dit bericht delen? Graag! 


Alvast bedankt,


Dr. Ruth Mark, 

Prof. Dr. Yvonne Brehmer, 

Dr. Katrijn van Deun,

Evi van den Elzen MSc, 

en het gehele team


Departementen Cognitive Neuropsychologie & Ontwikkelingspsychologie 
Postbus 90153 | 5000 LE Tilburg | Nederland | Bezoekersadres | Warandelaan 2 | Tilburg 

www.tilburguniversity.edu

https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr
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School of Social and Behavioral Sciences  

 

 

Tilburg, 5 augustus 2021 
 
Betreft: Informatiebrief over studie van de Universiteit van Tilburg 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Namens de Universiteit van Tilburg vindt een wetenschappelijke studie plaats, met als doel 

het selecteren van testmateriaal voor een grotere studie. In de huidige studie wordt tevens de 

kennis over bekende personen onder Nederlanders van verschillende leeftijden bestudeerd. 

 

Middels deze brief leggen wij u graag uit wat het doel is van deze studie en hoe u hieraan zou 

kunnen bijdragen.  

 

Aanmelden voor de studie kan middels de link onderaan deze brief. 

 

Waar gaat het over? 

Voor een grootschalige studie naar geheugen over beroemdheden, zijn wij op zoek naar 

bekende gezichten. We zijn daarom deze studie begonnen met een studie waarin wij 

deelnemers vroegen een serie namen te beoordelen. Zo hebben wij een idee gekregen van 

welke bekende gezichten al dan niet opgenomen kunnen worden in ons testmateriaal. 

Daarnaast zijn wij benieuwd naar leeftijdsverschillen in de gezichten die al dan niet herkend 

worden. 

 

In de huidige studie laten wij deze bekende gezichten aan u zien. Het gaat hierbij om allerlei 

verschillende beroemdheden, die bekend kunnen zijn (geweest) tussen de jaren ’40 en nu, uit 

verschillende categorieën. Wij zijn benieuwd naar in hoeverre ieder bekend gezicht in het 

algemeen bekend is onder de deelnemers; het is dus geen prestatietest en we vergelijken 

geen individuele scores. U mag meerdere keren deelnemen aan deze studie, door 

verschillende sets van gezichten te beoordelen. Natuurlijk is dit geen verplichting. 

 

Deze studie kent ook een vervolgstudie waaraan u mee kan doen, maar dit is wederom 

vanzelfsprekend niet verplicht. Daarin draait het wederom om gezichten, echter deze keer niet 

van bekende maar van onbekende personen. Wij laten u dan een serie foto’s zien van 

onbekende personen en namen en stellen u daarover een aantal vragen. Hoewel het 

gewaardeerd wordt, is het dus niet noodzakelijk om na de huidige studie ook deel te nemen 

aan de vervolgstudie. 

 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Wat dit praktisch voor de deelnemers betekent, is dat u een online een aantal vragen 

beantwoordt die gaan over foto’s van bekende personen. Het invullen van deze vragenlijst zal 

ongeveer 25 tot 30 minuten duren.  
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U krijgt telkens een foto te zien van een persoon, waarover wij u een aantal vragen stellen 

over de naam van de persoon. Na afloop van de studie wordt u op de hoogte gebracht van de 

resultaten  en vertellen wij u meer over het gehele project. 

 

Aan het einde van de huidige studie, vragen wij u of u deel wilt nemen aan de vervolgstudie 

en/of de studie nog eens zou willen doen met andere gezichten. In dat geval sturen wij u deze 

naderhand per e-mail toe, binnen 5 werkdagen. 

 

Belangrijk om te weten 

Er zijn geen risico’s verbonden aan deze studie, en u kan op ieder moment aangeven dat er 

van deelname af wordt gezien, zonder opgave van reden, en zonder verdere consequenties. 

Als u toestemming geeft, kunt u daarna uiteraard altijd nog afzien van deelname zonder dat u 

daar een reden voor hoeft te geven.  

 

Ethische toetsing 

De verschillende aspecten van de studie zijn door de ethische commissie van de Universiteit 

van Tilburg beoordeeld, waarbij erop is toegezien dat de persoonlijke belasting als gevolg van 

de deelname nihil zal zijn. Bij de afname tijdens alle rondes zal er door de onderzoekers op 

toe worden gezien dat aan voorwaarden van anonimiteit en vertrouwelijkheid wordt voldaan. 

Dit betekent dat de antwoorden anoniem en gecodeerd worden opgeslagen, waarbij eventuele 

persoonlijke gegevens in het gegevensbestand vervangen worden door nummers. Alle 

gegevens zullen alleen voor het wetenschappelijke doel worden gebruikt en de data zullen 

vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen na afloop van de studie voor een periode 

van nog 15 jaar worden opgeslagen. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze studie, dan kunt u via e-mail contact 

opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. Ruth Mark 

Prof. Dr. Yvonne Brehmer 

Dr. Katrijn van Deun 

Evi van den Elzen MSc 

Namens het hele onderzoeksteam 

 

https://www.tilburguniversity.edu/staff/e-h-t-vdnelzen 

Email-adres: e.h.t.vdnelzen@tilburguniversity.edu  

 

Aanmelden voor deelname kan hier: 
 
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr   
 
U ontvangt na deelname binnen vijf werkdagen een eerste e-mail met meer 
informatie en de link naar de vragen. 

https://www.tilburguniversity.edu/staff/e-h-t-vdnelzen
mailto:e.h.t.vdnelzen@tilburguniversity.edu
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr

