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WAT IS ‘JIJ & IK’?

Je hebt gehoord dat er onderzoek gedaan wordt.
Via een brief of via jouw begeleider.
We willen je vragen om samen met je begeleider mee te doen. 
In dit boekje staat alle informatie over het onderzoek.

‘Jij & Ik’ is een onderzoek naar een computerspel.
Het computerspel is leuk, maar ook leerzaam.
Dat wordt ook wel een ‘serious game’ genoemd.
Het spel is voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking. 

Wij willen weten of het spel jou kan helpen.
Daarvoor doen we wetenschappelijk onderzoek.

We vragen je of je samen met je begeleider mee wilt doen met het 
onderzoek.
Neem rustig de tijd om hierover na te denken.
Lees dit boekje goed door.
Je kunt er ook met anderen over praten.

Je krijgt 2 weken om na te denken.
Als je genoeg tijd hebt gehad, 
kun je beslissen of je mee doet.
Als je mee wilt doen,
overleg dit dan goed met je begeleider.
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ANDEREN BEGRIJPEN & STRESS

Het computerspel ‘Jij & Ik’ is leuk en leerzaam.
Het kan jou helpen om jezelf en anderen beter te begrijpen.
Het kan jou ook helpen om beter met stress om te gaan.

Jezelf en anderen begrijpen
Soms is het lastig om iemand te begrijpen.
Wat denkt iemand?
Waarom doet iemand iets?
Dat is niet makkelijk aan iemand te zien.
Het is wel handig om dit te kunnen.
Het kan je bijvoorbeeld helpen als je vrienden wilt maken.

Met stress omgaan
Het kan ook lastig zijn om met stress om te gaan.
Het is wel handig om dat goed te kunnen.
Het kan je helpen om rustiger te worden.

Werkt het spel?
We weten nog niet zeker of het spel jou kan helpen.
En of het helpt als je samen met je begeleider
het spel speelt. 
Dat willen we graag onderzoeken.

Als we weten of het werkt,
kunnen we andere mensen beter helpen. 
Daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig. 
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WAT ONDERZOEKEN WE?

We onderzoeken twee vragen:

1.  Helpt het computerspel ‘Jij & Ik’  
 om jezelf en anderen beter te begrijpen? 
2. Helpt het computerspel ‘Jij & Ik’  
 om beter met stress om te gaan?
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MEEDOEN AAN HET ONDERZOEK

We willen het spel met 86 mensen en hun begeleider testen.
Om mee te doen, moet je 18 jaar of ouder zijn.
En je moet om kunnen gaan met een computer.

Als je meedoet aan het onderzoek levert het jou ook wat op.
Het computerspel kan jou helpen.
Je leert jezelf beter te begrijpen.
En je leert beter met stress om te gaan. 

Als je aan het hele onderzoek meedoet,
krijg je na afloop een klein cadeautje van ons als bedankje.

Voor het onderzoek vragen we wat van jouw tijd:
- Tijd voor het bezoek van de onderzoeker 
- Tijd voor het spelen van het computerspel samen met jouw 
 begeleider

Wil je meedoen?
Overleg goed met je begeleider, hij/zij moet ook meedoen. 
Meld je dan aan via www.socialerelatiesenict.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Suzanne Derks
via s.d.m.derks@vu.nl of 020 59 84402. 

Je kan ook tegen je begeleider zeggen dat je mee wilt doen.
Hij of zij kan dan regelen dat jullie worden opgegeven.
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WAT MOET JE DOEN?

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:
1.  Onderzoeker spreekt met jou af. 
         Jullie vullen samen vragenlijsten in.
2. Je speelt het computerspel ‘Jij & Ik’ samen met je begeleider.
 Jullie maken dan twee geluidsopnames. 

Je moet het volgende doen als je meedoet met het onderzoek:

1.  Onderzoeker spreekt met jou af
Een onderzoeker komt bij jou langs. 
Of de onderzoeker spreekt ergens met jou af.
Dit doen we in totaal 3 keer.
Het duurt ongeveer 1,5 uur per keer.

Tijdens het bezoek vul je vragenlijsten in op de computer.
De vragen gaan over jouw gedachten en gevoelens.
 
2. Computerspel ‘Jij & Ik’ spelen
Je speelt het computerspel ‘Jij & Ik’ samen met je begeleider.
Jullie moeten het spel 2 keer per week spelen.
In een periode van 4 weken.
Het duurt ongeveer 30 tot 45 minuten per keer.

Als jullie samen spelen, 
vragen we jullie ook twee geluidsopnames te maken.
Wanneer jullie level 2 en level 7 spelen.  
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Gegevens gedragswetenschapper
Als je mee doet aan het onderzoek, 
willen wij ook graag iets weten van jouw gedragswetenschapper.
We willen graag jouw IQ score weten. 
We vragen deze score op bij jouw gedragswetenschapper.
We gebruiken de score alleen voor het onderzoek.

Overzicht
Hieronder staat een overzicht.
Zo kun je precies zien wat je moet doen. 
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In week 2 tot en met 5 
speel je het computerspel 
samen met je begeleider

en maken jullie geluidsopnames. 

In de 1e week spreekt de 
onderzoeker met je af. 

De onderzoeker spreekt 
nog 2 keer met je af. 



NIET MEEDOEN OF STOPPEN?

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. 
Als je besluit niet mee te doen, 
hoef je verder niks te doen. 
Je hoeft niks te tekenen.
Je hoeft ook niet te zeggen waarom je niet mee doet. 

Als je wel meedoet, 
kun je altijd stoppen,  
ook tijdens het onderzoek. 
Dit kun je tegen de onderzoeker zeggen.

Verzet
Je kunt je verzetten tegen het onderzoek.
Bijvoorbeeld als je niet meer mee wilt doen.
Als je tegen ons zegt dat je iets niet wilt, 
of als je ons laat weten dat je niet meer wilt,
dan zullen we stoppen met het onderzoek.
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WAT GEBEURT ER MET JOUW GEGEVENS?

We bewaren jouw vragenlijsten. 
Ze staan op een beveiligde computer.
Alleen de onderzoekers mogen deze gebruiken. 

De gegevens hebben een code met cijfers.
Dat betekent dat jouw naam niet gebruikt wordt.
Alles blijft vertrouwelijk. 
De volgende mensen mogen jouw gegevens inzien:
-  het onderzoeksteam;
-  veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt;
- personen die de kwaliteit van het onderzoek controleren.
Zij houden jouw gegevens geheim. 

Jouw gegevens worden alleen voor onderzoek gebruikt.
Als je het toestemmingsformulier tekent,
geeft je toestemming voor het verzamelen,
bewaren en inzien van je gegevens.

Alle gegevens worden na 15 jaar weggegooid.
Deze gegevens kunnen ook in een ander onderzoek gebruikt worden.
Ze blijven wel vertrouwelijk.

11



NA AFLOOP VAN HET ONDERZOEK

Het hele onderzoek duurt 12 tot 14 weken.
We hopen aan het einde van het onderzoek te weten,
hoe we mensen met een licht verstandelijke beperking
het beste kunnen helpen.

We schrijven dat op in een verslag. 
Je krijgt van ons ook een verslag
na ongeveer 6 tot 12 maanden na je deelname.
Hier staan geen gegevens van jou persoonlijk in. 

Het kan zijn dat we je nog een keer benaderen.
Met de vraag of je weer mee wilt doen met onderzoek. 
Je kunt dan zelf kiezen wat je wilt doen. 
Hier moet je wel apart toestemming voor geven.
Dit staat op het toestemmingsformulier.
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CONTACT

Heb je nog vragen?
Vraag het aan je begeleider. 
Je kunt ook contact opnemen met Suzanne Derks
E-mail:  s.d.m.derks@vu.nl
Telefoon: 020 59 84402

Je kunt ook op de website kijken:
www.socialerelatiesenict.nl

Of op Facebook:
www.facebook.com/sociaalict

Vertrouwenspersoon
Het kan zijn dat je vragen hebt over het onderzoek,
maar het liever niet aan de onderzoekers vraagt.
Je kunt dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
Zij heet Claudia van Alfen.
Haar telefoonnummer is 0343 - 526 543.

Klachten
Het kan zijn dat je een klacht hebt over het onderzoek.
Je kan dan eerst terecht bij de onderzoeker.
Als je klacht niet is opgelost, 
kun je naar de Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE).
Je kunt dan een mail sturen naar vcwe.fgb@vu.nl.
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