YOUth Kind & Tiener:
Rondom 12

Hoe ziet de onderzoeksdag eruit?
Je komt binnenkort naar YOUth voor de onderzoeksdag van YOUth Kind &
Tiener: Rondom 12. In deze informatie lees je hoe de dag eruit ziet. Meer
informatie over YOUth lees je in de brochure Kind & Tiener die je ontving
bij je aanmelding. Je vindt de brochure ook op www.youthonderzoek.nl/
downloads.
Voor vragen kun je terecht bij de onderzoeker tijdens de onderzoeksdag.
Heb je eerder al vragen? Mail dan naar youth@youthonderzoek.nl of bel
het gratis telefoonnummer 0800 – 400 3040.

www.youthonderzoek.nl

YOUth is een initiatief van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht

TOESTEMMING
Voor deze onderzoeksdag hebben we opnieuw jullie toestemming nodig: van beide
ouders of voogden. Jullie zoon of dochter geeft dit keer zelf ook toestemming op het
eigen toestemmingsformulier.
LET OP!
Kom je alleen met je kind? Dan moet de andere ouder of voogd de formulieren
thuis ondertekenen en zelf de eigen naam en datum van ondertekening invullen,
zodat je ze kunt meenemen naar de afspraak. Let erop dat alle vragen zijn beantwoord. Zonder volledig ingevulde en ondertekende formulieren mogen we niet
starten met het onderzoek. We moeten jullie dan helaas weer naar huis sturen.

DE ONDERZOEKEN
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. De volgorde van de onderzoeken staat niet vast. Op de dag zelf krijgen jullie een planning voor het bezoek.
We hebben het onderzoek ingekort, jullie zijn nu een halve dag bij ons. Het kost dus
minder tijd om mee te doen. We zorgen voor koffie, thee en fris.

HERSENACTIVITEIT METEN (MRI)
We meten de hersenactiviteit in een
MRI-scanner. Je kind oefent eerst in een
speciale oefenscanner. Meer over het
MRI-onderzoek vind je op www.youthonderzoek.nl/mri
Heeft je kind een beugel die niet uit
kan? Geef dit door bij het maken van de
afspraak. We slaan dan dit gedeelte van
het onderzoek over. Een beugel bevat
metaal en kan het beeld van de MRI
verstoren. Een draadje/spalkje achter de
tanden is geen probleem.
Bij de MRI-scanner van het UMC Utrecht is het elke dag erg druk. Naast deelnemers
van YOUth gaan ook patiënten in de MRI die soms voorrang krijgen. Daardoor kan het
gebeuren dat dit onderdeel uitloopt.

COMPUTERTAKEN
Je kind voert een aantal korte taken op de computer uit. Hiermee komen we meer te
weten over gedrag in sociale situaties, keuzegedrag en reactievermogen.

VIRTUAL REALITY TAAK
Deze taak is nieuw voor jullie. Je kind doet een virtual reality taak en krijgt hiervoor
een VR-headset op. Met deze taak krijgen we meer inzicht in het keuzegedrag van je
kind.

AFNAME VAN LICHAAMSMATERIAAL
We nemen bij je kind bloed en wangslijmvlies, een plukje hoofdhaar en wat speeksel
af. Uit dit lichaamsmateriaal kunnen we
veel informatie halen, bijvoorbeeld over
erfelijke eigenschappen (DNA), hormonen en
afweerstoffen. Als je kind geen lichaamsmateriaal wil afstaan kunnen jullie nog steeds
meedoen aan YOUth. Meer informatie over
het afnemen van lichaamsmateriaal:
www.youthonderzoek.nl/lichaamsmateriaal

VRAGENLIJSTEN
We vragen alle kinderen die meedoen en hun ouders/voogden om online vragenlijsten
in te vullen. Ouders kunnen dit (deels) tijdens de onderzoeksdag doen, of thuis.
Kindervragenlijsten
Je kind krijgt elk jaar tot aan de volgende onderzoeksdag (3x in totaal) een nieuwe
set vragenlijsten. Per keer is je kind hier ongeveer 40 minuten mee bezig. De vragenlijsten gaan over: persoonlijkheid, zelfbeeld, gedachten en gevoelens, mediagebruik,
vriendschappen, opvoeding, lichamelijke ontwikkeling, beweging, voeding en seksuele
ontwikkeling.
Oudervragenlijsten
Beide ouders vullen vragenlijsten over zichzelf in. Deze zijn deels een update van de
eerder ingevulde vragenlijsten rondom de 1e onderzoeksdag. De vragen gaan over
jullie achtergrond, gezondheid, leefstijl,
mentale gezondheid, grote gebeurtenissen
en sociale omstandigheden.
Een van de ouders vult ook vragenlijsten in
over je kind. Deze gaan over taal, gedrag,
persoonlijkheid, opvoeding en ouderschap,
pesten, ontwikkeling en gezondheid.
Je kunt tijdens het invullen stoppen en later
verdergaan. Deelnemers die binnen
4 weken de openstaande vragenlijsten
invullen doen automatisch mee aan onze
loterij en maken daarmee kans op een leuke prijs.

GOED OM TE WETEN
• Stoppen mag altijd. Voor én tijdens het onderzoek. De gegevens en lichaamsmateriaal
die tot op dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.
Het formulier hiervoor vind je via www.youthonderzoek.nl/downloads.
• YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Het kan toch gebeuren dat we bij toeval iets ontdekken. Als dat
gebeurt, neemt je zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts, of een medewerker van
YOUth daarover contact met je op. Zie ook www.youthonderzoek.nl/toeval.
• Voor dit bezoek ontvangen jullie een vergoeding: 15 euro voor je kind en 15 euro voor
de ouder(s)/voogd. En we vergoeden reis- en parkeerkosten. Voor je kind hebben we
ook een cadeautje.

HOE ZIT HET MET MIJN PRIVACY?
We gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om:
• We scheiden namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens van de onderzoeksresultaten en vervangen ze door een code. Onderzoekers zien alleen deze code
en kunnen de onderzoeksresultaten niet herleiden naar jou of je kind.
• We doen op basis van de onderzoeksgegevens alleen uitspraken over groepen
personen. We doen nooit uitspraken over herkenbare individuen. Gegevens in
rapporten en publicaties zijn daarom niet tot jullie te herleiden.
• Onderzoekers van buiten de Universiteit Utrecht mogen de gecodeerde gegevens ook
gebruiken voor ander onderzoek dan YOUth. Het kan dus zijn dat we jullie gecodeerde
gegevens en lichaamsmateriaal delen met andere onderzoekers/instellingen, zodat we
met hen kunnen samenwerken. Dit kunnen onderzoekers/instellingen zijn in landen binnen
de EU waar de AVG ook van toepassing is. Als we samenwerken met onderzoekers/instellingen in landen buiten de EU waar de AVG niet geldt, doen we dat alleen als we kunnen
waarborgen dat gegevens veilig gedeeld en passend beschermd kunnen worden conform
de AVG. Wanneer dit niet mogelijk is, delen we de gegevens niet buiten de EU.
• Meer informatie over privacy vind je via www.youthonderzoek.nl/privacyverklaring

AVG
YOUth houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jullie
gegevens zijn alleen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek: YOUth gebruikt
ze nooit voor reclame via bijvoorbeeld e-mail of telefoon. We staan open voor vragen
en klachten over privacy. Doe je dit liever bij iemand die niet direct bij het onderzoek
betrokken is? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de
Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl. Meer informatie vind je op www.youthonderzoek.
nl/privacyverklaring en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Volgens standaardprocedures worden de herleidbare persoonsgegevens (zoals je naam
en adres) na afloop van het onderzoek minimaal 15 jaar bewaard. Onderzoeksgegevens
en lichaamsmateriaal (bloed, wangslijmvlies en haar) worden na afloop voor onbeperkte
tijd bewaard. Het lichaamsmateriaal slaan we op in de Centrale Biobank van het UMC
toestemming voor het gebruik hiervan.

PRIVACYVERKLARING
Lees onze hele privacyverklaring op www.youthonderzoek.nl/privacyverklaring.

VRAGEN?
• Neem gerust contact op met onze medewerkers via het gratis telefoonnummer
0800-400 30 40 of via youth@youthonderzoek.nl. We staan je graag te woord!
• Er is ook een onafhankelijk arts waar je terecht kan met vragen: mevr. F.E. Scheepers
is kinder- en jeugdpsychiater en vertrouwensarts. Ze is bereikbaar op 088-755 63 63
of via F.E.Scheepers-2@umcutrecht.nl.
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Utrecht en een beperkt toegankelijk archief. Via het toestemmingsformulier vragen we je

