
 

GEZOCHT: OUDERS MET KINDEREN (5 
T/M 12 JAAR) VOOR 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Praktische informatie 

Voor het onderzoek “Aan de Slag met Druk en 

Opstandig Gedrag” zoeken wij ouders van kinderen 

tussen de 5 en 12 jaar. Het is een wetenschappelijk 

onderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, 

waarbij de verschillen tussen kinderen mét en zónder 

druk en opstandig gedrag in kaart worden gebracht. 

Het doel is om kinderen met druk en opstandig gedrag 

en hun ouders beter te kunnen helpen. We zijn op 

zoek naar ouders en kinderen die mee willen doen. 

Het onderzoek bestaat uit het analyseren van een klein 

plukje haar van het kind en een aantal 

computertaakjes. Deze taakjes meten bijvoorbeeld het 

stressniveau van uw kind en hoelang uw kind de 

aandacht weet vast te houden. Voorafgaand nemen we 

een eerste vragenlijst af om te bekijken of u en uw 

kind kunnen deelnemen. Onder alle deelnemers wordt 

een bol.com cadeaubon verloot.  

 

 

CONTACT: 

Suzanne de Jong  
Vrije Universiteit, sectie Klinische Neuropsychologie 
Telefoonnummer: 0205988531 
E-mail: aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.fgb@vu.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie  
Voor wie: Kinderen van 5 t/m 12 jaar oud en 
hun ouders.  
 
Wat houdt deelname in   
Stap 1: U vult online een vragenlijst in over uw 
kind (duurt ongeveer 5 minuten). 
Stap 2: Met de vragenlijst van stap 1 bepalen wij of 
u kunt deelnemen aan deel 2 van het onderzoek. 
Dit gedeelte houdt in dat we eenmalig een 
afspraak maken met u en uw kind. Dit kan op de 
Vrije Universiteit Amsterdam of op een locatie bij 
u in de buurt (of eventueel bij u thuis). De afname 
duurt 1.5 tot 2 uur. Tijdens de afname vragen wij 
u een klein plukje haar bij uw kind af te knippen. 
Dit plukje zullen wij later analyseren (zie voor 
meer informatie de link hieronder). Verder meten 
we de hartslag van uw kind met een polshorloge 
en maakt uw kind een aantal computertaakjes. 
Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in 
acht genomen. Na afloop ontvangt u nog een 
aantal vragenlijsten.  
 
In ruil voor deelname 
▪ Krijgt u een rapportje met (een deel van de) 

resultaten van de testafname. 

▪ Krijgt uw kind een diploma. 

▪ Mag uw kind een klein bedankje uitzoeken.  

▪ Verloten we een bol.com bon onder alle 
deelnemers. 

▪ Daarnaast draagt u bij aan de hulp voor 
kinderen met druk en/of opstandig gedrag en 
hun ouders.  
 

 

Meer info of aanmelden?   
 
 
http://fppvu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3f
MEIBZdBkvdfNA 
 
Op deze site kunt u meer informatie vinden en 
kunt u zich aanmelden, door direct de eerste 
vragenlijst in te vullen.  
 
Aanmelden kan tot 8 maart! 

 

mailto:aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.fgb@vu.nl
http://fppvu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3fMEIBZdBkvdfNA
http://fppvu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3fMEIBZdBkvdfNA

