
Doet uw kind mee?  

Informatie en toestemmingsformulier voor ouders voor het onderzoek naar zingeving 

van kinderen met een chronische aandoening.  

 

Toestemmingsformulier 

Dit toestemmingsformulier is bedoeld voor ouders, en is voor een onderzoek naar de beleving en 

het verhaal van kinderen naar wat het meest van belang is en als zingevend wordt ervaren in het 

leven van een kind met een chronische aandoening. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aliza Damsma, vanuit de Rijksuniversiteit van Groningen en 

Hogeschool Viaa. (te bereiken via a.damsma@viaa.nl). 

 

Heeft de onderzoeker u informatie verstrekt over het onderzoek en u de tijd en 

gelegenheid gegeven om vragen stellen? Ja/Nee 

Hebt u de tijd en de informatie gekregen om af te wegen of u toestemming wilt geven 

om uw kind te laten deelnemen aan dit onderzoek? Ja/Nee 

Is door de onderzoeker duidelijk uitgelegd dat u uw toestemming om uw kind te laten 

participeren op ieder moment tijdelijk of permanent kunt intrekken, zonder dat dit 

enige gevolgen voor u of uw kind heeft? Ja/Nee 

Geeft u (beiden) toestemming om uw kind te benaderen voor deelname voor dit 
onderzoek?  
Ja/Nee 

 

Mogen we uw kind vragen om meedoen met: 

 Interviews (eigen levensverhaal vertellen) 

 Vragen op papier 

 Beide (kind mag kiezen) 

 

Naam Ouder 1 / Wettelijk vertegenwoordiger:_________________________________________ 

Naam Ouder 2:__________________________________________________________________ 

Datum: ________________________________________________________________________ 
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Informatie over het onderzoek voor ouders 

Deze informatie is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een chronische 

ziekte of aandoening hebben. We weten niet wat kinderen met een chronische aandoening echt 

belangrijk vinden in hun leven, hoe ze naar de toekomst kijken en welke zingevingsvragen er bij ze 

leven. Maar we weten wel dat jonge volwassenen met een chronische aandoening meer risico lopen 

op psychische problemen, zijn ze vaker (ongewild) werkloos en hebben gemiddeld genomen een 

lagere startpositie op de arbeidsmarkt. Al deze dingen kunnen beïnvloeden hoe zinvol iemand zijn 

eigen leven vindt. We denken dat wanneer we beter weten hoe we kinderen met een chronische 

aandoening juist op dit gebied kunnen ondersteunen, we ze meer kans geven op een (in hun eigen 

ogen) zinvol volwassen leven. 

Uw kind kan op twee manieren meedoen, de eerste manier is door mee te doen aan de interviews. 

Uw kind mag vrijuit en in eigen woorden of met afbeeldingen het eigen ‘levensverhaal’ te vertellen. 

Vergelijkbaar met het vertellen van een sprookje, maar dan over zichzelf. U mag altijd aanwezig zijn, 

maar als u het gevoel heeft dat uw kind op zijn of haar gemak is bij de onderzoeker, is het goed om 

te bedenken dat uw kind zich vrijer kan voelen om over zichzelf te vertellen als u op iets meer 

afstand aanwezig bent. De andere manier om uw kind te laten meedoen is door uw kind vragen op 

papier te laten invullen. De vragen zijn speciaal voor kinderen gemaakt en omdat uw kind nog jong 

is, kunt u de vragen zelf voorlezen, of komen hiervoor speciaal getrainde onderzoekers naar een 

locatie die u wilt om uw kind de vragen voor te lezen. 

Het is belangrijk dat u weet dat u geen toestemming hoeft te geven, en ook als u later van 

gedachten verandert kunt u de toestemming altijd en zonder consequenties tijdelijk of permanent 

intrekken. Ook geldt altijd het recht van verzet, dat betekent dat als uw kind zich tijdens het 

onderzoek verzet (niet meewerkt), de onderzoeker dan direct het onderzoek moet stoppen. Het is 

moeilijk om precies te omschrijven wat verzet is. Voor de start van het onderzoek wordt met u 

overlegd wat voor uw kind als verzet wordt gezien. De onderzoeker zal zich houden aan de 

‘Gedragscode verzet [minderjarige/verstandelijk gehandicapten/geriatrische patiënten]’.   

Voor u en uw kind levert deelname aan het onderzoek niet direct iets op, ook heeft deelname of 

geen deelname geen effect op de zorg die uw kind ontvangt of nodig heeft. Wel helpt uw deelname 

ons meer te leren over wat echt belangrijk is voor kinderen en helpt u hiermee zorgverleners bij het 

bepalen goede zorg. 

Als u toestemming geeft, wilt u het bijgevoegde consent formulier dan ondertekenen? Dit moet dan 

wel door beide ouders. Als u toestemming geeft, vragen we daarna pas de instemming van uw kind. 

Ook uw kind mag weigeren en ook tijdens het onderzoek steeds zelf beslissen of het nog mee wil 

doen. 

Bewaart u deze informatie gerust en als u vragen hebt over het onderzoek of over uw toestemming, 

aarzel dan alstublieft niet om te mailen met a.damsma@viaa.nl. 
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