Betreft: Uitnodiging deelname groepsgesprek KLIK project.

Amsterdam, maart 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij, onderzoekers van de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis in het AMC, zijn
gestart met een onderzoek om de KLIK website (www.hetklikt.nu) te evalueren met jongeren die
onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis en ouders van kinderen van 0-18 jaar die onder
behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis. Daarnaast willen wij in kaart brengen wat jongeren en
ouders moeilijke onderwerpen vinden om te bespreken met de zorgverlener, bijvoorbeeld de
kinderarts of verpleegkundige. We zouden het leuk vinden als u hierover mee wil denken.
Groepsgesprek
Om deze vragen te beantwoorden, organiseren wij groepsgesprekken voor ouders van kinderen van
0-18 jaar die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis, en voor jongeren van 12-18 jaar die
onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis. De gesprekken met ouders en jongeren zullen
los van elkaar, maar op hetzelfde tijdstip plaatsvinden in het AMC. Per groepsgesprek zullen
ongeveer 4-8 jongeren of ouders mee kunnen doen en het gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Het
groepsgesprek wordt begeleid door twee onderzoekspsychologen van het Emma Kinderziekenhuis
AMC.
Tijdens het gesprek gaan we in op verschillende onderwerpen rondom het gebruik van de KLIK
website. Daarnaast zijn we ook benieuwd welke onderwerpen jullie belangrijk vinden om te
bespreken met de zorgverlener tijdens een consult, maar die tegelijkertijd ook moeilijk zijn om aan te
snijden. Het gaat erom dat we júllie meningen en ervaringen horen!
En vervolgens?
Met de informatie die naar voren komt uit het groepsgesprek willen we de KLIK website verder
verbeteren. Ook gaan we op basis van uw input over moeilijk te bespreken onderwerpen een online
training ontwikkelen die jongeren én ouders kan helpen in de voorbereiding van een afspraak met de
zorgverlener.
Privacy/vertrouwelijkheid
Alle onderwerpen die besproken worden tijdens dit groepsgesprek zullen vertrouwelijk worden
behandeld. Er zal een geluidsopname van het gesprek worden gemaakt en daarna zal deze opname
worden uitgetypt. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en
de onderzoeksresultaten zullen in anonieme vorm gepubliceerd worden, zodat uw privacy

gewaarborgd is. Uitsluitend de onderzoeker heeft toegang tot de informatie. De informatie die u
geeft wordt anoniem verwerkt, zodat niet te achterhalen is wie wat heeft gezegd.
Deelname
We zouden het zeer op prijs stellen als u zou willen deelnemen aan een groepsgesprek. Beide
ouders/verzorgers kunnen deelnemen. Als uw kind die onder behandeling is (geweest) in een
ziekenhuis 12 jaar of ouder is, zouden we u willen vragen hem/haar ook uit te nodigen voor een
groepsgesprek voor jongeren. U kunt uw deelname en/of die van uw kind doorgeven per email
(m.m.vanmuilekom@amc.nl) of door te bellen (020-5668225). Het groepsgesprek vindt plaats in het
AMC in Amsterdam. Reiskosten worden vergoed en er staat wat te eten en drinken klaar. Na afloop
van het gesprek krijgt u, en/of uw kind, een bol.com bon van 5 euro.
Data
Er zijn vier dagen waarop een groepsgesprek zal plaatsvinden. Zou u kunnen aangeven, per mail of
per telefoon, welke datum u (en/of uw kind als hij/zij 12 jaar of ouder is) uitkomt?
- Woensdag 28 maart 2018 van 15.30-17.00 uur.
- Vrijdag 6 april 2018 van 09.30-11.00 uur.
- Dinsdag 10 april 2018 van 18.00-19.30 uur (NB: Hier zullen broodjes en soep aangeboden worden).
- Maandag 23 april 2018 van 19.00-20.30 uur.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd mailen of
bellen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het onderzoeksteam,

Maud van Muilekom
Psycholoog-onderzoeker
Psychosociale afdeling h7-243
Telefoon: 020-5668225
Email: m.m.vanmuilekom@amc.nl

