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Informatie over het Generation R Corona Jongeren Onderzoek voor 12 – 15 jarigen 

 

Beste Generation R deelnemer,  

 

Je doet al jaren mee aan Generation R. Mede dankzij jouw deelname heeft Generation 

R al tot veel belangrijke resultaten geleid. We willen je vragen of je aan een extra 

onderzoek wilt meedoen over hoe het gaat met jongeren tijdens de coronacrisis. Omdat 

je nu ouder dan 12 jaar bent, mag je zelf beslissen of je mee wilt doen. Je ouders 

moeten het natuurlijk wel ook goed vinden. In deze folder staat meer informatie over het 

Generation R Corona Jongeren Onderzoek. Denk rustig na of je wilt meedoen. Je kunt 

de inhoud bespreken met je ouders of andere mensen (zie pagina 3). Als je mee wilt 

doen, wil je dat dan aankruisen in het online toestemmingsformulier?    

 

Over het onderzoek 

Dit onderzoek wordt gedaan door het Erasmus MC in Rotterdam. Er doen ongeveer 

2500 jongeren mee. Het onderzoek is beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie 

van het Erasmus MC.  

 

Waarom doen we dit onderzoek? 

Tijdens de coronacrisis gaan veel dingen anders, ook voor jongeren. Zo waren scholen 

en de sport- en hobbyclubs een tijd gesloten; nu zijn ze wel weer open, maar soms maar 

deels en met veel extra regels. Ook mogen jongeren minder vaak of met minder familie 

en vrienden afspreken. Hierdoor kunnen jongeren onzeker of eenzaam zijn. Ook kunnen 

ze zich zorgen maken over zichzelf of over anderen. We willen met Generation R 

Corona Jongeren Onderzoek er achter komen hoe het met jongeren gaat tijdens de 

coronacrisis, door bijvoorbeeld te vragen naar je gevoelens en of je je zorgen maakt.  

 

Hoe werkt meedoen? 

Als je mee wilt doen, vul je het online toestemmingsformulier in – deze is te vinden via 

de link in de mail over het Generation R Corona Jongeren Onderzoek. Je krijgt 

vervolgens een korte vragenlijst. Mogelijk vragen we je na een aantal weken nogmaals 

een vragenlijst in te vullen. Je kunt de online vragenlijst thuis invullen. Het invullen van 

deze online vragenlijst duurt telkens ongeveer 10 minuten. 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek? 

Je hebt zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. We hebben de vragenlijsten 

die je moet invullen zo kort mogelijk gemaakt. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Het kan misschien saai zijn, maar je helpt de onderzoekers beter te begrijpen hoe het gaat 

met jongeren tijdens deze coronacrisis. 
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Moet je meedoen? 

Nee, je mag zelf weten of je meedoet. Als je niet wilt deelnemen dan hoeft dit niet, ook 

als je ouders dat liever wel willen. Als je wilt meedoen, geef je op het digitale 

toestemmingsformulier aan dat je de informatie hebt gelezen en graag mee wilt doen. 

Ook daarna mag je altijd nog stoppen als je liever niet meer wilt meedoen. Je hoeft niet 

uit te leggen waarom je stopt.  

 

Wanneer eindigt het onderzoek? 

Jouw deelname aan het onderzoek stopt als: 

• jij, of je ouders, er zelf voor kiezen om te stoppen 

• alle online vragenlijsten zijn afgenomen 

• de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie besluit om het 

onderzoek te stoppen. 

 

Wat gebeurt er met jouw gegevens? 

Generation R bewaart en gebruikt de gegevens met een code. Op alle 

onderzoekspapieren staat alleen die code en niet jouw naam. Onderzoekers van 

Generation R kunnen niet zien welke gegevens bij jou horen. Alleen een kleine groep 

personen kan al jouw gegevens bekijken om te controleren of het onderzoek goed is 

uitgevoerd. Deze personen staan genoemd in de informatie voor je ouders. Jouw 

gegevens worden bewaard en gebruikt binnen het Generation R Onderzoek. Generation 

R werkt veel samen met andere onderzoekers, in Nederland en in het buitenland. In veel 

van die landen zijn de regels voor de bescherming van je gegevens vergelijkbaar met de 

regels in Nederland. In sommige landen zijn er andere regels. Jouw gegevens kunnen in 

deze samenwerkingen gebruikt en gedeeld worden met deze onderzoekers, als je 

daarvoor toestemming geeft. Als je gegevens gedeeld worden met onderzoekers in een 

land waar andere regels gelden voor de bescherming van je gegevens, dan maakt 

Generation R afspraken met die onderzoekers, zodat je gegevens net zo goed 

beschermd zijn als in Nederland. Generation R deelt nooit jouw persoonsgegevens; de 

gegevens en het materiaal worden alleen gecodeerd gebruikt. Na afloop van Generation 

R willen wij jouw gegevens graag bewaren voor onderzoek vergelijkbaar met Generation 

R. Daarvoor zullen jouw gegevens 30 jaar worden bewaard vanaf het moment dat 

Generation R stopt met het verzamelen van nieuwe gegevens. 

 

Toestemming geven en meedoen 

Wil je meedoen? Kruis dat aan op het online toestemmingsformulier – deze is te vinden 

via de link in de mail over het Generation R Corona Jongeren Onderzoek. Ook je 

ouders/voogd zullen moeten aankruisen dat ze het eens zijn met jouw deelname. 

Hiermee geven jullie aan dat jullie de informatie hebben begrepen en dat jullie het goed 

vinden dat jij meedoet aan het Generation R Corona Jongeren Onderzoek. 
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Vragen en contact 

Heb je vragen? Bespreek ze met je ouders of stel ze aan de onderzoekers via het 

secretariaat van Generation R:  

Telefoonnummer: 010-7043405 

E-mail: generationr.covidstudies@erasmusmc.nl 

 

Wil je praten over het onderzoek met een arts die er niet bij betrokken is, maar wel veel 

van het onderzoek weet? Stel je vragen aan Pieter de Nijs, arts: 

Telefoonnummer: 010-7040209 

E-mail: p.denijs@erasmusmc.nl 

 

Als je ontevreden bent over het onderzoek, kan je terecht bij de onafhankelijke 

klachtencommissie van het Erasmus MC (010-7033198).   

 

 

 


