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Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het 
UZ Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
het UZ Gent.

 info voor ouders en jongeren
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Wil jij ook 
deelnemen… 
aan wetenschappelijk onderzoek naar de manier 
waarop ouders en jongeren met een ADHD-
problematiek binnen het gezin met elkaar omgaan?

Beste ouders, beste jongeren

Op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ 
Gent worden in de eerste plaats kinderen en jongeren 
met (een vermoeden van) psychiatrische stoornissen 
onderzocht en behandeld. Psychiatrische problemen 
bij jongeren hebben ook een invloed op het gezin en de 
onderlinge relaties tussen de gezinsleden.

Aan de Universiteit Gent loopt momenteel een studie die 
onderzoekt in welke mate relationele kenmerken (zoals 
gehechtheid aan elkaar en hoe iedereen elkaar beïnvloedt) 
verschillen in gezinnen met een kind met een psychia-
trisch probleem in vergelijking met gezinnen met kinderen 
zonder psychiatrische problematiek. 

Het onderzoek werd goedgekeurd door een onafhanke-
lijke commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het 
UZ Gent.

Wie zoeken we? 

Voor dit onderzoek zijn wij zowel op zoek naar klinische 
gezinnen (vader, moeder, jongere met ADHD en broer/
zus zonder psychiatrische problemen, beide tussen 11 
en 18 jaar oud) als naar controlegezinnen (vader, moeder, 
2 kinderen tussen 11 en 18 jaar, zonder psychiatrische 
problemen) die willen deelnemen. 

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen:

1. Bij beide jongere(n) nemen we twee testen af: 
 - intelligentie-onderzoek
 - plannings- en concentratietest
 Deze testafname duurt ongeveer 3 uur en gebeurt op de 

afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent.

2. Bij de jongere met ADHD wordt ook een interview 
afgenomen. Dit duurt ongeveer 1 uur.

3. Bij het gezin (vader, moeder, jongere(n)) worden vragen-
lijsten afgenomen die peilen naar kenmerken van het gezin 
(hoe hecht is jullie gezin?, hoe beïnvloeden jullie elkaar?, 
hoe gaan jullie met elkaar om?,…).

 Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 1½ uur 
en gebeurt thuis.

 Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en 
gecodeerd verwerkt. 

 Als jullie dit wensen, kunnen jullie de resultaten van de 
testen die de jongeren afgelegd hebben (intelligentie-, 
plannings- en concentratietest) verkrijgen.

Jouw deelname kan helpen om gezinnen met jongeren met 
psychiatrische problemen in de toekomst beter te helpen!

Informatie?

Wanneer je meer uitleg wil en/of bereid bent tot deelname 
aan het onderzoek, dan kan je dat laten weten aan Inge 
Antrop (tel. 09 332 65 25, inge.antrop@uzgent.be) of aan het 
secretariaat van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
(tel. 09 332 48 74). 

We willen jullie alvast heel erg bedanken en hopen op jullie 
deelname!


