
Doe jij mee? 
Informatie en je beslissing  

 

Hoi, mijn naam is Aliza en ik wil je vragen dit papier goed te lezen en in te vullen. Als je hulp nodig 

hebt mag je dit gerust aan mij of aan je ouders vragen. 

Van je ouders mag ik jou vragen of je wilt meedoen in een onderzoek. Je kunt dit doen door je eigen 

verhaal vertellen over wat voor jou heel erg belangrijk is of helpen door vragen op papier in te 

vullen. 

Als je een chronische aandoening hebt, dan zijn er veel dingen in je leven een beetje anders dan bij 

kinderen die geen chronische aandoening hebben. Maar wat is nu echt belangrijk voor je? Welke 

mensen geven je het gevoel dat je belangrijk voor ze bent? Waar denk je aan als je over later 

nadenkt? Waar wil je dat alle mensen die voor je zorgen aandacht voor hebben? Omdat kinderen 

van jouw leeftijd niet vaak meedoen in een onderzoek, weten we heel weinig over wat voor jullie 

écht belangrijk is om iedere ochtend weer zin in de dag te hebben.  

Daarom krijg je deze brief met de vraag of je wilt helpen, voor jou verandert er niet iets, maar je 

helpt mee om de zorg voor andere kinderen beter te maken! Je mag kiezen hoe je wilt helpen: door 

je verhaal te vertellen, of dor vragen in te vullen in een app, of allebei. Iemand komt je hier dan mee 

helpen, als je dat wilt.  Je mag mij ook altijd mailen of bellen als je nog vragen hebt of gewoon even 

wilt praten over het onderzoek: a.damsma@viaa.nl of 038-2024522  

 

Oké, nu komt je beslissing, omcirkel jouw antwoord:  

Heeft iemand aan je uitgelegd waar dit project over gaat en hoe het werkt?      Ja/Nee 
 
Heb je alle vragen kunnen stellen, die je had over het project?                              Ja/Nee 
 
Begrijp je dat je zelf mag beslissen of je wilt meedoen?                                          Ja/Nee 
  
Begrijp je dat het altijd oké is om te stoppen, ook als we al zijn begonnen?        Ja/Nee 
 
Wil je zelf graag meedoen?                                                                                            Ja/Nee  
 

 
Waar wil je aan meedoen: 

 Praten met Aliza   

 Vragen invullen, we lezen ze voor als je dat fijn vindt 
 

Als je antwoord ja is op alle vragen en je beslissing is dat wilt meedoen, mag je hieronder je naam 

schrijven. 

Jouw naam:_________________________________________________________ 
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