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BESTE YOUTH-DEELNEMER,
Weet je nog? Toen je 8, 9 of 10 jaar was, bezocht je ons voor
het eerst. En nu, een paar jaar later, nodigen we je opnieuw uit.
Maar waarom is het voor ons zo belangrijk dat je terugkomt?

YOUth = wetenschap
Om dat uit te leggen is het goed om te weten dat YOUth een
wetenschappelijk onderzoek is. Dat betekent dat we nieuwe
dingen willen leren. Bij YOUth willen we leren wat er gebeurt als
kinderen opgroeien.
Maar er is meer: YOUth is een longitudinaal onderzoek. Dat
betekent dat kinderen meerdere keren terugkomen voor een onderzoeksdag. Bij YOUth komen deelnemers elke paar jaar terug.
Het is belangrijk dat we elke keer opnieuw dezelfde dingen bij
dezelfde kinderen op dezelfde manier meten. Daarom ziet jouw
onderzoeksdag er bijna hetzelfde uit als een paar jaar geleden.
Wel hebben we de onderzoeksdag korter gemaakt. Een paar
onderzoeken hoef je niet meer te doen. Het kost je dus minder
tijd om mee te doen.

Hoe zat het ook alweer?
Wat onderzoeken we eigenlijk met YOUth? We willen weten wat
er gebeurt in je hersenen, hoe je je gedraagt, en of dat verandert als je groter wordt? Hoe reageer je bijvoorbeeld als er iets
mislukt? Of als iets juist heel makkelijk gaat? Hoe ga je om met
je vader of moeder en je klasgenoten?
Als we straks weten hoe het opgroeien van kinderen werkt, kunnen we makkelijker naar oplossingen zoeken en de kinderen die
het nodig hebben beter helpen.

Waarom zo veel meten en
onderzoeken?
Heel veel dingen bepalen hoe jij je ontwikkelt. Daarom hebben
we veel gegevens van jou nodig. Niet alleen hoe je hersenen
groeien, maar ook: hoe zit het met je aandacht, hoe los je problemen op, hoe gaat het op school, wat eet je thuis, hoe zit het
met vrienden, sociale media, enzovoort? Daarom doen we al die
verschillende metingen tijdens de onderzoeksdag.

Wist je dat…
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• … er 2 soorten onderzoek zijn: diagnostisch onderzoek en 		
wetenschappelijk onderzoek?
• … diagnostisch onderzoek is om te kijken wat iemand voor
ziekte heeft, om hem of haar daarna beter te kunnen
maken?
• … wetenschappelijk onderzoek is om nieuwe dingen te leren. 		
Bijvoorbeeld welk medicijn werkt het beste tegen welke
ziekte? Of zoals bij YOUth, wat gebeurt er als kinderen
opgroeien, zowel in de hersenen als in gedrag?
• … je hersenen iets meer dan 1 kilo wegen?
• … je linkerhersenhelft de rechterkant van je lichaam bestuurt?
• … en je rechterhersenhelft de linkerkant van je lichaam
bestuurt?
• … de ontwikkeling van je hersenen al begint als baby in de
buik van je moeder?
• … je hersenen voor 75% bestaan uit water?
• … je hersenen aanvoelen als een soort pudding (geleiachtig)?

Nieuwsgierig naar meer weetjes?
Kijk op www.youthonderzoek.nl/weetjes
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De volgorde verschilt
per onderzoeksdag.

Ok, prima.

Je mag nu een paar
taken op de computer
doen. Dit duurt ongeveer 40 minuten.

Door de verdovingsspray voel je de prik minder.
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WOW!
We hebben een nieuw onderzoek: met een
VR-bril ga je een virtual reality opdracht
doen. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

EN DOOR NAAR DE MRI...

Goed om te weten: bij de MRI-scanner van
het UMC Utrecht is het elke dag erg druk.
Naast deelnemers van YOUth gaan ook
patiënten van het ziekenhuis in de MRI,
die soms voorrang krijgen. Daardoor kan
het soms gebeuren dat Daardoor kan het
gebeuren dat dit onderdeel uitloopt.

De oefenscanner duurt ongeveer 45 minuten.
De echte MRI duurt 60 minuten.

WHAT’ S NEXT?

En thuis mag je nog
een paar vragenlijsten invullen.
Je moeder en vader vullen ook
een aantal vragenlijsten in.

We zijn klaar voor vandaag.
Heel erg bedankt voor jullie komst!
Over 3 jaar zien we je graag weer
terug. Je krijgt vanzelf een
uitnodiging.

Je krijgt van ons 15 euro en een cadeautje
voor deze onderzoeksdag.

BIJNA
KLAAR...

Meer informatie over YOUth vind je op www.youthonderzoek.nl. Informatie over je
privacy vind je op www.youthonderzoek.nl/privacyverklaring
Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie, vraag het dan aan de onderzoeker die je op de onderzoeksdag ontmoet. Kan jouw vraag niet wachten? Stuur dan
een e-mail naar youth@youthonderzoek.nl of bel ons op 0800 – 400 3040 (gratis).
Goed om te weten: We geven je geen informatie over de resultaten van jouw metingen.
We gebruiken jouw resultaten, samen met die van veel andere kinderen, om iets te kunnen zeggen over de hele groep. Het zal nooit duidelijk worden welke resultaten over
jou gaan. Misschien willen je ouders toch jouw resultaten inzien. Dat doen we liever
niet. Alleen als daar echt een goede reden voor is, maken we een uitzondering. Als je 12
jaar of ouder bent, dan vragen we ook of jij dat goed vindt.

MAAR, waarom vul je zo veel
vragenlijsten in?
We vragen alle deelnemers en hun ouders vragenlijsten in
te vullen. Die zijn inderdaad wel een stukkie langer dan je
dicteetoets. Maar we willen dan ook veel over jou weten.
We vragen naar belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld:
je gedachten en gevoelens, hoe je jezelf ziet, mediagebruik,
opvoeding, hoeveel je beweegt en wat je eet. Al die
onderwerpen bij elkaar vertellen ons iets over jouw
ontwikkeling.
Onderzoekers uit verschillende landen hebben zich verdiept
in deze onderwerpen. Samen hebben zij deze vragenlijsten
gemaakt. De vragenlijsten kunnen dus over de hele wereld
worden gebruikt. Superhandig, want de uitkomsten van
Nederlandse kinderen kun je dan bijvoorbeeld vergelijken met
die van Engelse kinderen. Omdat YOUth deze vragenlijsten niet
zelf heeft gemaakt, kunnen we ze dus ook niet veranderen.
Jouw antwoorden op de vragen noemen wij ‘data’. Dat klinkt
cool toch?! Als je de vragenlijst hebt ingevuld, komt jouw
‘data’ in onze ‘database’ terecht. Dit is een soort van megagrote
bibliotheek op de computer. De onderzoekers kunnen in die
bibliotheek jouw antwoorden en die van duizenden andere
kinderen bestuderen. Daar leren we onwijs veel van.
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NOG MEER WETEN?
KIJK OOK OP WWW.YOUTHONDERZOEK.NL/WEETJES

0800 - 400 30 40
youth@youthonderzoek.nl
www.youthonderzoek.nl
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