Informatiebrief voor deelnemers aan het onderzoek ‘Cross-(culturele) validatie van de YoungChildren Participation and Environment Measurement (YC-PEM)’
Beste ouder(s), voogd(en),
In het kader van mijn masteropleiding in de Ergotherapeutische Wetenschap aan de faculteit
geneeskunde, vakgroep revalidatie wetenschappen aan UGent, onderzoek ik de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van een vragenlijst (de Young Children Participation and Environment Measure, YCPEM) in Vlaanderen.
The Young Children’s Participation and Environment Measure (YC-PEM) is een vragenlijst voor
ouders/voogden van kinderen tussen 0 jaar en 5 jaar 11 maanden, waarmee geprobeerd wordt een
duidelijk en volledig beeld te krijgen van de participatie van het kind. In de vragenlijst scoort de
ouder/voogd de deelname van het kind aan activiteiten thuis, in de (voor)schoolse opvang en in de
gemeenschap op vlak van frequentie, betrokkenheid en wens tot verandering. Ook de
omgevingsfactoren thuis, in de voorschoolse opvang en in de gemeenschap worden beoordeeld door
de ouders.
U bent ouder/voogd van een kind met een leeftijd tussen 0 en 5jaar en 11maanden en daarom vraag
ik graag uw deelname aan dit onderzoek.
Bij deelname zal u gevraagd worden om een demografische vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst
wordt online ingevuld. Daarnaast wordt u gevraagd de Vlaamse versie van de YC-PEM vragenlijst in te
vullen, die eveneens online wordt ingevuld. Het invullen van beide vragenlijsten zal ongeveer 20 tot
30 minuten duren. Na 2 weken wordt u gevraagd de YC-PEM-vragenlijst opnieuw in te vullen.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en kunnen slecht met behulp van een code aan
u teruggekoppeld worden. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 zal je
persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd,
zal je anonimiteit aldus verzekerd zijn.
De experimentenwet van 7/05/2004 verplicht ons om deelnemers aan wetenschappelijke projecten te
verzekeren voor de deelname en het risico (hoe klein ook) dat men loopt. De waarschijnlijkheid dat u
door deelname aan deze studie enige schade ondervindt, is extreem laag. Indien dit toch zou
voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een verzekering afgesloten conform de Belgische
wet van 7 mei 2004, die deze mogelijkheid dekt.
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden
aan het UZ Gent, en zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk
(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan
klinische studies. In geen geval dient de goedkeuring van het EC een aanzet te zijn tot deelname. Het
staat je volkomen vrij om deel te nemen of niet. Je kunt weigeren de vragenlijsten in te vullen zonder
dat je hiervoor een reden moet opgeven en zonder dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben. Je
kan ook op elk moment je deelname stopzetten.
Indien u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek dan kan u gewoon verder gaan naar de
vragenlijst via de vermelde link.
Als u nog opmerkingen, vragen heeft, neem gerust contact op. U vindt de contactgegevens onderaan.
Ik dank jullie alvast van harte.
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