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Informatie over onderzoek voor kinderen tot 12 jaar 

Waar gaat het over?            

Doe je mee aan een onderzoek naar hoe je je voelt en wat je dan doet? We willen graag weten 
of we met een app op je telefoon kunnen zien hoe jij je voelt. Ook zijn we benieuwd wat jij doet 
als er iets leuks of iets minder leuks gebeurt. 

Je mag zelf beslissen of je meedoet.  

Wat gaat er gebeuren?            

Je hebt 1x een gesprek met de onderzoeker via de computer samen met je ouders. 

 

Je gaat 3x of 5x vragenlijsten invullen op de computer en je speelt een app op je telefoon. In 
de app vul je 5x per dag een paar korte vragen in. Ook doe je 1 opdracht per dag.  
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Wanneer en hoe lang?            

Het gesprek met de onderzoeker duurt 20 minuten. 
 
De vragenlijst duurt 15 minuten. 
 
Je speelt 4 weken de app op je smartphone.  
In de app vul je 5x per dag korte vragen in. Dit duurt 2 minuten. 

Wat zijn de voordelen en nadelen?            

• Er zijn voordelen als je meedoet. Als je meedoet leer je meer over jezelf en hoe je je 
voelt. Meedoen helpt ook de onderzoekers kinderen zoals jij beter te begrijpen. Zo 
kunnen ze later andere kinderen sneller helpen.  

• Als je niet meedoet aan het onderzoek, heb je geen nadelen. Dan krijg je de 
behandeling die je normaal ook zou krijgen.  

Belangrijk om te weten            

• Meedoen is niet verplicht  
• Je mag altijd stoppen zonder dat je hoeft te vertellen waarom  
• Je mag altijd vragen stellen.  

Als je vragen hebt            

Vragen kun je met je ouders bespreken. Of je kunt ze samen aan de onderzoeker Michelle 
Aukes stellen. 

Je kunt de onderzoeker mailen op: GrowItSophia@erasmusmc.nl. 

Schrijf jouw vragen hier op: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


