Het gevoel dat
ik bedoel
Doe mee!

In het onderzoeksproject ‘Het gevoel
dat ik bedoel’ willen wij meer zicht
krijgen op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen van 6 t/m
10 jaar oud. Daarom zijn wij op zoek
naar kinderen van deze leeftijd.

Iedere dag weer hebben kinderen te maken met allerlei emoties en gevoelens.
Een kind kan teleurgesteld zijn omdat het geen ijsje krijgt, trots vanwege het
winnen van een spel of jaloers omdat een ander kind een cadeautje krijgt.
Kinderen moeten leren hoe ze met hun eigen emoties én met die van anderen
omgaan.

Voor dove/slechthorende kinderen en
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan het lastiger zijn
om verschillende emoties te leren
herkennen, begrijpen en benoemen. Ook
is het voor hen soms moeilijker om hun
eigen emoties onder controle te houden
en gepast op de emoties van anderen
te reageren. In het onderzoeksproject
‘Het gevoel dat ik bedoel’ willen wij
hier meer zicht op krijgen. Dit doen
wij door kinderen met TOS en dove/
slechthorende kinderen van 6 t/m 10 jaar
te vergelijken met leeftijdgenoten zonder
TOS of gehoorproblemen.

waarbij wij kijken hoe uw kind reageert
als het niet meteen lukt om de puzzel
op te lossen. Wij filmen de testsessie,
zodat wij achteraf de reacties van uw
kind kunnen bekijken en analyseren.

WAT HOUDT HET ONDERZOEK IN?

Ten eerste willen wij meer zicht krijgen
op de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen van 6 t/m 10 jaar.
Ten tweede gebruiken wij de gegevens
voor de normering van Emotieweb (zie
www.emotieweb.nl). Met dit screeningsinstrument kan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van een kind vergeleken

Een onderzoeker van de NSDSK neemt,
bij voorkeur op school, in ongeveer 30
minuten taakjes bij uw kind af. Er zijn
bijvoorbeeld verhaaltjes waarbij uw
kind emoties van de hoofdpersonen
moet benoemen en moeilijke puzzels

Wij vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind. U kent
uw kind het beste en deze vragenlijsten
zijn een waardevolle aanvulling op de
taakjes. Het invullen duurt ongeveer
20 minuten en kan online.

WAT GEBEURT ER MET DE
VERZAMELDE GEGEVENS?

worden met leeftijdgenoten. Zo kan
een behandelaar zien wat de sterke en
zwakke kanten zijn in de ontwikkeling
van een kind, en de behandeling
hierop aanpassen.
Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle gegevens die wij tijdens dit
onderzoek verzamelen, behandelen wij
vertrouwelijk en zijn alleen toegankelijk
voor de onderzoekers. Wij vergelijken
groepen, geen individuele kinderen.
Resultaten die naar buiten gebracht
worden (op congressen, in een artikel
en op Emotieweb) gaan ook altijd
over groepen, nooit over individuele
kinderen die mee hebben gedaan aan
het onderzoek. De video-opname van
de testsessie wordt tot 5 jaar na afloop
van het onderzoek bewaard en daarna
vernietigd. U kunt aangeven of wij de
opname daarnaast mogen gebruiken
voor andere doeleinden (onderwijs,
lezingen).

•
•
•
•
•

Belasting voor u en uw kind
Deelname aan dit onderzoek zal
behalve de tijdsbelasting geen verder
risico of ongemak met zich meebrengen.
Vrijwilligheid van deelname
Uw medewerking aan dit onderzoek is
vrijwillig. Als u toestemming geeft om
aan dit onderzoek mee te doen, kunt u
altijd weer op die beslissing terugkomen.
U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

WIE ZIJN WIJ?
De NSDSK is een zorginstelling voor
kinderen met taal- en gehoorproblemen.
Om goede zorg te kunnen verlenen,
doen wij wetenschappelijk onderzoek.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan
dit onderzoek, zodat wij de beste zorg
kunnen blijven bieden.

Vul de antwoordkaart hiernaast in.
Scheur of knip de kaart af.
Vouw de kaart dubbel.
Plak de kaart dicht met behulp van de plakstrip.
Stuur de kaart zonder postzegel op.

Antwoordkaart toestemming onderzoek “Het gevoel dat ik bedoel”
JA, ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan het onderzoek
Ik wil graag eerst meer informatie over het onderzoek ontvangen,
mijn telefoonnummer is .............................................................................................................
NEE, ik geef geen toestemming voor deelname van mijn kind aan het onderzoek
Naam kind .............................................................................................................. jongen / meisje
Naam ouder/verzorger .....................................................................................................................
Als u toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek, wilt u dan uw gegevens hieronder
invullen?
Geboortedatum kind ........................................................................................................................
Mijn kind heeft:
gehoorproblemen

een taalontwikkelingsstoornis

geen gehoor- of taalproblemen

Straat .................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ..................................................................................................................
Telefoon .......................................................... E-mail .....................................................................
Naam school en plaats .......................................................................................................................
Naam leerkracht ..................................................................................................................................
Hieronder kunt u aangeven waarvoor wij de video-opnames mogen gebruiken
Ik geef

WEL

GEEN toestemming om video-opnames uit het onderzoek intern te

gebruiken, zoals voor informatiebijeenkomsten voor NSDSK-medewerkers (toestemming niet
nodig voor deelname aan het onderzoek).
Ik geef

WEL

GEEN toestemming om video-opnames uit het onderzoek extern te

gebruiken, zoals voor lezingen op congressen (toestemming niet nodig voor deelname aan
het onderzoek).
Ik wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van de afdeling Onderzoek &
Ontwikkeling van de NSDSK (o.a. door een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen).
De NSDSK mag mij in de toekomst benaderen voor eventuele deelname aan andere
onderzoeksprojecten.
Datum ......................................................
Plaats ......................................................		

Handtekening ...............................................

www.nsdsk.nl

Postzegel
niet nodig

NSDSK
Onderzoeksproject ‘Het gevoel dat ik bedoel’
Antwoordnummer 47582
1070 WE Amsterdam

Wilt u meedoen?
Vul de antwoordkaart in
en stuur deze op!

INFORMATIE
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met
projectleider Dr. Lizet Ketelaar: hetgevoeldatikbedoel@nsdsk.nl of
020 – 5745945.
NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
telefoon: 020 - 5745945
www.nsdsk.nl

