
 

 

 

 

INFORMATIEBRIEF VOOR ZORGVERLENERS 

 

Betreffende deelname aan het onderzoek getiteld: Inzicht in gesprekken met de kinder- en 

jeugdpsychiater over ADHD-medicatie* 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te werken aan een onderzoek naar Inzicht in gesprekken met de kinder- 

en jeugdpsychiater over ADHD-medicatie. In deze brief vindt u meer informatie over dit 

onderzoek.  

 

Inleiding 

Uit een onderzoek door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie blijkt dat jongeren 

niet altijd gelijk de vragen durven te stellen die zij daadwerkelijk hebben aan hun psychiater. 

Bijvoorbeeld omdat zij hier niet genoeg ruimte voor voelen.  

In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het verloop van medicatiecontacten in de 

kinder- en jeugdpsychiatrie, specifiek gericht op het voorschrijven van medicatie voor 

ADHD. Door aandacht te geven aan alle betrokken partijen (jongeren, hun ouders en 

zorgverleners) beogen wij eraan bij te dragen dat medicatiecontacten zo optimaal mogelijk 

aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van de betrokkenen. Deze bijdrage zullen we 

zichtbaar maken in de vorm van communicatietips voor zorgverleners en kinderen en hun 

ouders die we onder meer toegankelijk maken via de website Brainwiki/Begrijp je medicijn 

van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  

 

Doelstelling 

Het doel van het project is om: 

1) Kennis te verkrijgen over de behoeften en verwachtingen van betrokkenen met 

betrekking tot medicatiecontacten.  

2) Communicatietips te ontwikkelen voor kinder- en jeugdpsychiaters 

3) Communicatietips voor jongeren en hun ouders te ontwikkelen, en te publiceren op de 

website Brainwiki/Begrijp je medicijn van het Kenniscentrum Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie 

 

*Het project Inzicht in gesprekken met de kinderpsychiater over ADHD-medicatie is een 

samenwerking van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 

en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie; met financiering van de Stichting Hulp 

aan Kinderen in Gezinsverpleging en van twee verschillende farmaceutische bedrijven die 

ADHD-medicatie produceren (Takeda en Medice). De subsidiegevers hebben geen invloed op 

de uitkomsten van dit onderzoek.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel, in samenwerking met de hierboven 

genoemde partijen. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidqfrjqOPfAhVIblAKHd2vCOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nivel.nl/&psig=AOvVaw0tll_Y7lIDqJMTjRJkFuy4&ust=1547213280593879


Resultaten van het onderzoek 

We verwerken de bevindingen in een gebruikshandreiking voor de communicatietips voor 

professionals [noem betreffende professionals, en eventueel afdeling ziekenhuis].  

 

Wat wordt er van u gevraagd?  

Als u meedoet, nodigen wij u uit voor: 

• Het maken van video-opnames van vijf consulten (in de periode van juni tot oktober 

2022) met kinderen met ADHD. Dit mag zowel een eerste of een herhaalconsult zijn. 

De deelnemende patiënten hebben voorafgaand aan dit consult toestemming gegeven 

voor de opname.  

• Het eenmalig terugkijken van fragmenten van uw opgenomen consulten samen met 

een onderzoeker van het Nivel. U reflecteert samen met de onderzoeker op deze 

fragmenten en geeft aan wat u belangrijk vindt.  

Ondersteuning bij de opnames 

Als u meedoet zorgen de onderzoekers van het Nivel voor een videocamera en statief. De 

onderzoekers kunnen u tevens helpen bij de installatie op uw locatie of begeleiding van het 

hele opname proces. De onderzoeker is zelf niet aanwezig bij het consult dat wordt 

opgenomen. 

 

Wat levert deelname u en uw collega’s op? 

1. Inzicht in uw gesprekken met patiënten over ADHD-medicatie 

2. Inzicht in uw communicatiestijl 

3. Inzicht in de strategieën die u inzet bij het aanpassen van uw communicatie aan het 

begripsniveau van de patiënt 

4. U draagt bij aan het ontwikkelen van een communicatiebijsluiter bij ADHD-medicatie  

 

Toestemming  

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u om schriftelijke (of online) toestemming gevraagd. U 

kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Als u dat wenst worden daarna de 

persoonsgegevens verwijderd die in het onderzoek over u zijn verzameld. Bij vragen kunt u 

contact opnemen met de onderzoekers.  

 

Vertrouwelijkheid 

De privacy van deelnemers wordt gegarandeerd. Alle deelnemers krijgen een nummer 

toegekend.  

U komt herkenbaar in beeld op de video, maar de video wordt voorzien van een code die niet 

tot uw persoon herleidbaar is. De video’s en gegevens worden alleen voor wetenschappelijk 

onderzoek gebruikt van het Nivel en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De 

video’s worden opgeslagen in de Databank Communicatie van het Nivel, worden nooit 

openbaar gemaakt en kunnen niet voor juridische doeleinden gebruikt worden. Het onderzoek 

is voorgelegd aan de medisch-ethische toetsingscommissie (METC Oost-Nederland). 

Het volledige onderzoeksprotocol is op te vragen bij de onderzoekers of projectleiders. 



 

Wij hopen dat u mee wil werken aan dit onderzoek.  

U kunt ons dit laten weten door contact op te nemen met een van de onderzoekers. 

 

Hartelijk dank,  

 

Prof. dr. Sandra van Dulmen, projectleider onderzoek 

s.vandulmen@nivel.nl 

tel: 030-2729703 

 

Dr. Marcia Vervloet, onderzoeker  

m.vervloet@nivel.nl 

tel: 030-2729713 

 

Dr. Nienke Bekkema, onderzoeker 

n.bekkema@kenniscentrum-kjp.nl 

tel: 06-86813679 

 

Drs. Isabel Gosselt, onderzoeker 

i.gosselt@kenniscentrum-kjp.nl 

tel: 06-86806590 

 

 


