kind & tiener

Kijk op
kinderen

Bijdragen aan de wetenschap?
Doe mee aan YOUth!
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Lees meer over ons onderzoek

YOUth is een initiatief van

Wat onderzoekt YOUth?
YOUth bestudeert hoe kinderen zich ontwikkelen. Hoe beïnvloeden hersenen en
gedrag elkaar? Waarom groeien sommige kinderen onbelemmerd op, en ontstaan
er bij andere problemen? Welke rol spelen opvoeding, erfelijkheid of contact met
leeftijdgenoten? De antwoorden kunnen we goed gebruiken in de toekomst:
bijvoorbeeld om zorg en onderwijs te verbeteren, of om te voorkomen dat
jongeren in moeilijkheden raken.

Wat betekent meedoen voor mij en mijn kind?
Kinderen van 8, 9 of 10 jaar oud uit de provincie Utrecht kunnen meedoen aan YOUth. In totaal nodigen we jullie drie keer uit, tot je zoon
of dochter maximaal 16 jaar is.
Bij elk bezoek bestuderen we het gedrag en de ontwikkeling van je
kind. We observeren bijvoorbeeld hoe jullie met elkaar omgaan, en
we meten de hersenactiviteit in een MRI-scanner. Dat laatste kan
best spannend zijn. We hebben een speciale oefenscanner waarin je
kind eerst kan wennen.
Verder nemen we bij elk bezoek bloed, wangslijmvlies, een plukje hoofdhaar en wat speeksel af bij je kind (als je kind dit niet wil
mag hij of zij nog steeds mee doen). Bij de ouder die meekomt naar
de onderzoekdag nemen we eenmalig bloed en wangslijmvlies af.
Hieruit kunnen onderzoekers veel informatie
halen, bijvoorbeeld over
erfelijke eigenschappen
(DNA), hormonen en
afweerstoffen.

‘Meedoen is eenvoudig en
je levert een belangrijke
bijdrage aan onderzoek.’

‘Ik hoop dat kinderen in de
toekomst baat hebben bij
de uitkomsten.’

Bij ieder bezoek meten de
onderzoekers de lengte en
het gewicht van je zoon of
dochter. Zo kunnen ze zien
hoe het lichaam van kinderen zich ontwikkelt. Tot slot
vragen we alle kinderen die meedoen, hun ouders of voogden en hun
leerkracht om online vragenlijsten in te vullen.
Als jullie willen stoppen met het onderzoek kan dat altijd, ook tijdens
de onderzoeksdag zelf.
Waar is het onderzoek?
We nodigen je uit in het KinderKennisCentrum van de Universiteit
Utrecht: een prettige ‘huiskamer’ met koffie en thee, gratis wifi en
een grote tafel waar je kunt lezen en lunchen. Voor kinderen zijn er
boekjes, speelgoed en computerspelletjes. Wij maken jullie dag zo
aangenaam mogelijk!
Hoe meld ik me aan?
Is je zoon of dochter 8, 9 of 10 jaar, wonen jullie in de provincie
Utrecht en willen jullie meer weten of meedoen? Vraag vrijblijvend
informatie aan via de antwoordkaart in deze folder of kijk op
www.youthonderzoek.nl.

Meedoen?

Stuur ons de
antwoordkaart!

0800 - 400 30 40
youth@youthonderzoek.nl

www.youthonderzoek.nl
www.facebook.com/youthonderzoek
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Geslacht
ouder/voogd

Voornaam
ouder/voogd
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Achternaam
ouder/voogd
Geboortedatum
ouder/voogd

*Doorhalen wat niet van
toepassing is

Via overige media (krant/tv/tijdschrift/etc.)

Jongen/meisje*

__ __ /__ __ /__ __

			
Man/vrouw*
Woont je kind op hetzelfde adres? Ja/nee*
			
		
Huisnummer
Toevoeging
Woonplaats

Straat
Postcode

Via social media

Geslacht
kind

Geboortedatum
kind

Telefoonnummer
ouder/voogd

Via de school van mijn kind

E-mailadres
ouder/voogd
Voor- en achternaam
kind
Naam
school
Hoe heb je over het YOUth-onderzoek gehoord?
Anders, namelijk:

Je kunt deze kaart ook in een gesloten envelop sturen naar Antwoordnummer 4179, 3500 VB Utrecht.

YOUth
KinderKennisCentrum
Antwoordnummer 4179
3500 VB Utrecht

Een postzegel is niet nodig.

