MOCHA: Kinderen en ouders aan het woord over de zorg
Doe mee: jouw ervaring telt
‘MOCHA: kinderen en ouders aan het woord over de zorg’ is een onderzoek van het UMCG naar de ervaringen van
kinderen tussen de 10 en 18 jaar en hun ouders met de gezondheidszorg. Graag nodigen we je uit om mee te doen met
dit onderzoek. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe jij de zorg van bijvoorbeeld de dokter of verpleegkundige hebt
ervaren, hoe je over de gezondheidszorg in het algemeen denkt, en hoe de zorg volgens jou beter kan. We hopen
natuurlijk dat jij mee gaat doen.
Waarom dit onderzoek?
We doen dit onderzoek om te weten te komen wat kinderen en jongeren nou eigenlijk vinden van de gezondheidszorg
die zij krijgen.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar die hun ervaringen met de gezondheidszorg willen
delen. Het maakt niet uit of je een ziekte of beperking hebt of in goede gezondheid bent en slechts een eenmalige
ervaring met de gezondheidszorg hebt. We horen graag jouw ervaringen.
Geef je mening en vertel je verhaal!
Als deelnemer aan het onderzoek word je geïnterviewd door de onderzoeker. Dit kan alleen, maar ook samen met
andere kinderen of jongeren. De onderzoeker zal bijvoorbeeld vragen stellen over de laatste keer dat je naar de
huisarts ging, of wat je doet als je niet lekker bent. Om ervoor te zorgen dat we niks van jouw verhaal missen maken we
van de gesprekken een geluidsopname of filmopname. Het interview duurt ongeveer een uur en vindt plaats op een
plek die jij uitkiest, bijvoorbeeld bij jou thuis.
PratenOverGezondheid
Als je het leuk vindt zetten we jouw verhaal, met of zonder filmpje, samen met die van andere kinderen en jongeren op
de website: www.pratenovergezondheid.nl. Mensen delen hun verhaal en vertellen over hun ervaringen met de zorg
op deze website. De website wordt gebruikt door mensen die willen leren over ervaringen van mensen met de
gezondheidszorg.
Vertrouwelijkheid en anonimiteit
Samen met je ouders bepaal jij zelf of je met je verhaal ook op de website wilt. Dit kan ook anoniem. Je adres en
telefoonnummer zetten we niet op de website. Wil je liever niet dat anderen jouw verhaal lezen, zien of horen? Dat kan
ook. Dan gebruiken we jouw verhaal alleen voor het onderzoek.
Doe je mee?
Jij bepaalt of je wel of niet mee wilt doen met het onderzoek. Ook je ouders/verzorgers moeten toestemming geven
voor deelname aan het MOCHA onderzoek. Als je meedoet kan je op ieder moment besluiten met het onderzoek te
stoppen. Wel of niet meedoen aan het MOCHA onderzoek heeft geen invloed op de zorg die je krijgt.
Wie doen dit onderzoek?
Het onderzoek wordt gedaan door onderzoekers van de universiteit. Zij werken bij het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG), afdeling Gezondheidswetenschapen.
Aanmelden
Vind je het leuk om mee te doen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoeker via onderstaande
gegevens of vul het antwoordformulier in en stuur dit op. Een postzegel is niet nodig.
Na aanmelding zal de onderzoeker je ouders/verzorgers bellen om een afspraak te maken.
Nog vragen?
Als je nog vragen hebt over het onderzoek neem dan contact op met Griet-Anne Banga. Zij zal al je vragen graag
beantwoorden. Je kunt haar bereiken via het telefoonnummer: 06 – 55 25 68 44 of je kunt een e-mail sturen naar:
g.a.banga@umcg.nl

