
          Utrecht, 13-4-2022 

Geachte mijnheer/mevrouw,  

 

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de manier waarop de diagnose van ADHD aan de 

ouder/verzorger en het kind zelf wordt gecommuniceerd door de behandelaar. Hiermee willen wij 

duidelijk in kaart brengen wat de verschillende manieren van behandelaren hierbij zijn en hoe dit 

overkomt bij de ouder(s) en het kind. Wij willen u als behandelaar vragen om deel te nemen aan dit 

onderzoek.  

 

Doel  van dit onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om goed in kaart te brengen hoe de behandelaar de diagnose van een 

kind met ADHD aan communiceert naar de ouder/verzorger en het kind. Daarnaast willen we graag 

weten hoe dit gesprek overkomt bij de ouder/verzorger en het kind zelf. We weten dat er 

verschillende manieren zijn waarop de uitleg omtrent de diagnose ADHD plaatsvindt en dat dit dan 

ook sterk kan verschillen tussen verschillende behandelaars. 

Het doel van het huidige onderzoek is om de verschillende manieren waarop behandelaars 

bij eerste diagnosestelling de informatie omtrent de diagnose ADHD communiceren in kaart te 

brengen. Daarnaast worden de ouder(s) en het kind gevraagd naar hun idee over de aard van hun 

problematiek en het verdere verloop en de mogelijke behandelingen.  

De vragen aan de ouder(s) en het kind hieromtrent worden in een persoonlijk, vertrouwelijk 

vraaggesprek gesteld, waarbij hen tevens wordt gevraagd enige vragenlijsten in te vullen. Een half 

jaar later spreken wij de ouder(s) en het kind nogmaals. Daarbij willen we graag weten wat er in die 

tijd is gebeurd, zoals het verloop van eventuele behandelingen en het inschakelen van hulp voor het 

kind met ADHD.  

 

Wat betekent deelname voor u als behandelaar? 

Mocht u besluiten tot deelname willen wij graag een afspraak met u inplannen ter kennismaking en 

beantwoording van eventuele vragen. Deze afspraak kan naar uw voorkeur bij uw 

behandelcentrum/praktijk plaatsvinden of op de Universiteit Utrecht, of via (video)bellen als u dat wilt.  

  Deelname bestaat voor u als behandelaar uit twee delen. Enerzijds vragen we u eenmalig  een 

vraaggesprek te hebben met een van onze onderzoekers en enkele vragenlijsten in te vullen. Zowel 

het vraaggesprek als het invullen van de vragenlijsten duren ongeveer een half uur, in totaal duurt het 

dus ongeveer één uur. 

Daarnaast willen we u vragen potentiële deelnemers te informeren over het onderzoek. Het 

gaat dan om gezinnen waarbij er bij het kind een vermoeden van ADHD is. Het onderzoek is gericht op 

de gezinnen waarbij er daadwerkelijk een diagnose ADHD is, mocht het uit praktisch oogpunt niet 

haalbaar voor u zijn om deze gezinnen specifiek te benaderen denken wij graag mee over een voor u 

praktische werkwijze. Ter uw informatie is ook de informatiebrief voor de ouders bij deze brief aan u 

gevoegd. Als een gezin deel wilt nemen en zich aanmeldt, zullen de onderzoekers dit dan ook zelf 

navragen bij het gezin. Mocht u dit liever persoonlijk aan ons doorgeven kan dat natuurlijk ook. Buiten 

een diagnose ADHD is de enige vereist dat het kind niet ouder dan 11 jaar is. 

 

 

 

 



Privacy en vrijwilligheid van deelname 

Omwille van de privacy van de deelnemers, zullen wij de gegevens die wij verzamelen uiteraard strikt 

vertrouwelijk behandelen. Alle deelnemers krijgen van te voren een deelnemersnummer toegewezen. 

Gedurende het onderzoek werken wij uitsluitend met dit deelnemersnummer. De naam, 

geboortedatum of andere persoonsgegevens worden dus niet verder gebruikt, en alle informatie 

wordt anoniem verwerkt. Uiteraard zullen ook in de wetenschappelijke verslaglegging geen namen of 

herleidbare gegevens van deelnemers (ouders noch kinderen) terug te vinden zijn. Gegevens worden 

uitsluitend gebruikt in het kader van dit onderzoek, en persoonsgegevens zullen nooit aan derden 

worden verstrekt. 

U bent geheel vrij om al dan niet aan dit onderzoek mee te doen. Verder heeft u altijd het recht om 

zonder opgave van reden tussentijds af te zien van verdere deelname aan het onderzoek.  

 

Indien u overweegt of besluit deel te nemen, kunt u dat per mail aan ons laten weten. Wij zullen dan 

op korte termijn contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en het verdere 

verloop te bespreken. Zoals u begrijpt is uw deelname voor ons bijzonder waardevol en wordt dan ook 

zeer gewaardeerd! 

 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de 

coördinator van dit onderzoek, dr. Siri Noordermeer. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Prof. dr. Maja Dekovic (Hoogleraar Orthopedagogiek) 

 

 

 
 

Dr. Siri Noordermeer 

Postdoctoraal onderzoeker 

 

E-mail: s.d.s.noordermeer@uu.nl 

 


