Bedankt voor uw interesse in ons
onderzoek naar muzikaliteit!
We willen graag gezondheidstoepassingen met muziek goed kunnen aanpassen aan een
individu. Daarom is het belangrijk om muzikale eigenschappen in kaart te brengen.
In dit onderzoek brengen we uw muzikale achtergrond in verband met een aantal muzikale
testjes van gehoor en beweging. Het onderzoek heeft verschillende onderdelen, die elk
korter dan 10 minuten duren. Er zijn drie onderdelen die wij echt nodig hebben, maar als u
tijd heeft kunt u nog twee extra onderdelen doen. U kunt de onderdelen ook los uitvoeren,
ook thuis.
Om het onderzoek uit te voeren kunt u deze link bezoeken: http://v.ht/hersenfestival of u
kunt de camera van uw smartphone richten op de vierkante code hieronder.
Het is belangrijk om te weten dat wij geen persoonlijke gegevens
zullen verzamelen. We vragen u om een unieke identificatie-code te
maken, met de laatste drie letters van uw achternaam en
geboortedag (bv Jan Koning, geboren 01/12/1949 wordt ing49). Deze
code moet u een aantal keer intoetsen, zodat wij de resultaten van de
verschillende testjes aan elkaar kunnen koppelen.

Uitleg onderzoek
Eerst krijgt u uitleg over wat er met uw gegevens gedaan zal worden, hier vragen wij
toestemming om uw data te gebruiken. Door ‘ja’ te selecteren kunt u beginnen.
U ziet dan een vragenlijst waarin u aangeeft wat voor ervaringen u heeft met muziek. Het
duurt ongeveer 6-10 minuten om deze vragenlijst in te vullen.
Aan het eind van de vragenlijst ziet u een link naar een test waar u kun meetikken op muziek,
op uw telefoon of toetsenbord. Er zijn vijf korte fragmenten, voor elk liedje wordt ook uw
mening over de muziek gevraagd. Dit deel duurt ongeveer 5 minuten. Als u deze test niet wil
doen, kunt hem ook overslaan en doorgaan naar de volgende testjes.
Daarna wordt u doorgeleid naar enkele testen van het gehoor van toonhoogte, ritme en
luidheid. We willen u vragen in ieder geval de test voor toonhoogte en ritme uit te voeren.
Elk onderdeel duurt hooguit 5 minuten.
Uiteraard mag u op elk moment stoppen. Voor het onderzoek is het belangrijk dat in ieder
geval de toonhoogte en ritme test worden uitgevoerd. De andere testen geven ons
waardevolle extra informatie.
Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u deze per mail stellen aan de verantwoordelijke
onderzoeker, Dr. Rebecca Schaefer: r.s.schaefer@fsw.leidenuniv.nl

