
 
 

 
 
  

Wat vragen we? 

We vragen één keer, 45 minuten van je 

tijd. We nodigen je  uit voor een 

individuele online Microsoft Teams-

afspraak, waarin je de vragenlijst 

digitaal kunnen invullen. Daarna krijg je 

het script van een personage (zoals een 

rol  in een film) waarin je je mag 

verplaatsen. Je vult vervolgens nog een 

vragenlijst in, vanuit de rol die je hebt 

gekregen. 

 

Wie zoeken we? 

We zijn op zoek naar jongeren van 

12 tot 18 jaar die vragenlijsten 

voor ons willen invullen. Als 

bedankje krijg je een Bol.com-bon 

t.w.v. € 7,50 en maak je kans op 

een IPad, die we onder alle 

deelnemers verloten. 

 

 

Doel van de studie: 

Er wordt steeds meer gebruik 

gemaakt van vragenlijsten om 

klachten in te schatten. Uit onderzoek 

blijkt echter dat mensen  vragenlijsten  

soms niet goed invullen en dat er dan 

een verkeerde uitslag uitkomt. Er zijn 

enkele vragenlijsten ontwikkeld om  

de kwaliteit van dit psychologisch 

onderzoek  te beoordelen. In dit 

onderzoek willen we kijken of ze ook 

bij jullie leeftijdsgroep bruikbaar zijn. 

 
Deelnemen? 

Mail Leona Blanken via: 
onderzoek.l.blanken@zuyderland

.nl 
Vragen? 

Leona Blanken, GZ-psycholoog, 

Zuyderland GGZ K&A, 088-4590340 

L.blanken@zuyderland.nl 
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Wil je ons helpen bij ons onderzoek en 

iets verdienen? 

Je mailt naar  

onderzoek.l.blanken@zuyderland.nl  

Bijv: Ik meld me aan voor het 

onderzoek. Mijn naam is:  …………. en 

ik ben te bereiken op telefoonnr.:……. . 

Onderzoeker neemt per 
mail/telefonisch contact met je op om:  
- na te gaan of je kunt deelnemen; 
- afspraak te maken voor de online 
  afspraak via Microsoft Teams; 
- eventuele vragen te beantwoorden  
  en toestemmingsverklaring door te  
  nemen. 

- Online afspraak om de vragenlijst in 
te vullen van ongeveer 45 min. 

- Jij vult de vragenlijsten online in,  

  terwijl we contact hebben via  

  Microsoft Teams. 

Jij en je ouders vullen de 

toestemmingsverklaring in en je stuurt 

deze per post of digitaal terug. 

Je krijgt een toestemmingsformulier 
met een retourenvelop toegestuurd. 

We sturen direct na de afspraak jouw 

Bol.com-bon naar je toe en je neemt 

deel aan de verloting van de iPad medio 

2022. 


