
   
 
INFORMATIEBRIEF A-SYNCHRONE FOCUSGROEPEN JONGEREN  
 

Informatiebrief onderzoek ‘ervaringen van jongeren met selectief mutisme en 
hun naasten’’ 

Een wetenschappelijk studie naar handvatten voor jongeren met selectief mutisme. 
 

Beste jongere, 
 
Binnen het expertiseteam selectief mutisme doen we onderzoek naar: de eigen ervaring van 
jongeren met selectief mutisme en hun naasten.  
Jouw ervaringen met selectief mutisme kunnen andere jongeren met selectief mutisme misschien 
helpen.   
In deze brief vertellen wij je over het onderzoek. Als je dit gelezen hebt, kan je beslissen of je wel of 
niet wil meedoen. 
Misschien heb je nog vragen. Die mag je altijd aan ons stellen, of iemand anders vragen dat namens 
jou te doen. Onze namen en gegevens staan onderaan deze brief.  
 
Waarom doen we dit onderzoek? 
Het is erg belangrijk om te weten hoe jongeren met selectief mutisme zich voelen en hoe wij hen het 
best kunnen helpen. Welke ervaring heb jij, wat helpt jou wel en wat helpt jou niet en welke tips zou 
jij anderen geven in de omgang met jongeren met selectief mutisme? Dat willen wij graag weten.  
 
Hoe onderzoeken we dit en wat wordt er van je verwacht als je meedoet? 
We organiseren een zogenaamde online a-synchrone focusgroep. Dat is een soort online chatgroep. 
Dit betekent dat je via een webpagina kan reageren op vragen/stellingen over jouw eigen ervaringen. 
Om in te loggen kun je jouw eigen e-mailadres en een zelfbedachte (anonieme) naam gebruiken. 
Jouw e-mailadres is nodig voor registratie op het platform Reddit, maar zal niet zichtbaar zijn voor 
andere deelnemers. Een onderzoeker van de Universiteit Leiden zal een aantal keren nieuwe vragen 
en stellingen op de webpagina zetten. De webpagina blijft 2 weken (met 3 weekenden) openstaan en 
jij kan op een door jouzelf gekozen moment reageren. Doordat jij een verzonnen (anonieme) naam 
gebruikt, weten de onderzoekers niet wie welke antwoorden geeft.  
Mocht je tijdens of na het reageren op de vragen en stellingen nog vragen hebben of iets willen 
delen/melden, dan kun je via de website van de Universiteit Leiden contact opnemen met de 
onderzoekers.  
 
Verwerking van de gegevens en privacy  
Bij inschrijving vragen we om je om een paar gegevens over jezelf (namelijk je leeftijd, geslacht, 
provincie waar je woont en of je op school zit of werkt) en we vragen je een korte vragenlijst over 
selectief mutisme in te vullen. Zo weten we ongeveer welke jongeren op de stellingen reageren en in 
welke mate ze momenteel last hebben van selectief mutisme. Jouw naam en persoonlijke gegevens 
zijn alleen bekend bij de onderzoekers en worden niet gebruikt in het onderzoek. De antwoorden op 
vragen en stellingen worden opgeslagen door de onderzoekers van de Universiteit Leiden. Zij zijn de 
enige die deze antwoorden bekijken. Deze informatie zullen de onderzoekers op een 
wetenschappelijke manier analyseren.  
De resultaten schrijven de onderzoekers op in een wetenschappelijk artikel. Daarin kan wel 
informatie staan die jou bekend voorkomt, maar er zal nooit een naam instaan. Zo zal niemand 
kunnen lezen wie er wat gezegd heeft. Nadat we alle informatie hebben opgeschreven, verwijderen 



   
 
we jullie reacties op de vragen en stellingen uit Reddit en bewaren wij deze in een beveiligd 
document. 
De onderzoeksgegevens worden nog 10 jaar beveiligd bewaard door de Universiteit. Dat is belangrijk 
bij onderzoek. Als iemand wil weten of we alles wel goed of eerlijk hebben uitgewerkt, kunnen ze dat 
controleren. Ook kunnen andere onderzoekers in de toekomst de informatie nog gebruiken. Ook dan 
worden namen of persoonlijke gegevens nooit gedeeld.  
 
Wat zijn de voor-, en nadelen van meedoen aan het onderzoek? 
Het voordeel dat jij zou kunnen hebben van meedoen aan het onderzoek is dat je met andere 
jongeren, die ook selectief mutisme hebben, contact kunt maken. Zij begrijpen jou waarschijnlijk heel 
goed. Ook help jij professionals om beter te snappen hoe jongeren met selectief mutisme zich voelen 
en wat hen wel en niet helpt. Daar zijn andere jongeren met selectief mutisme en docenten en 
coaches van deze jongeren ook mee geholpen.  
Er zitten geen nadelen aan het meedoen, behalve dat het tijd kost. De vragen en stellingen zijn niet 
moeilijk. Je kiest zelf momenten waarop je reageert (binnen de 2 weken waarin de webpagina 
openstaat) en of je meer of minder tijd besteed aan reacties op een vragen/stellingen. We hopen 
natuurlijk dat je zoveel mogelijk reageert op de vragen en stellingen.  
 
Wat gebeurt er als je niet mee wil doen? 
Meedoen is helemaal vrijwillig. De keuze is aan jou om je wel of niet in te schrijven via de website. 
Als je niet mee wil doen, hoef je niets te doen. Je hoeft ook niet aan iemand uit te leggen waarom je 
niet mee wil doen.  
 
Wil je weten wat er uit het onderzoek is gekomen? 
Dat kan! Na afloop krijg je de onderzoekers een verslag. Je kan er ook meer over lezen op de website 
van het de Universiteit Leiden. Als je het leuk vindt om later het verslag van het wetenschappelijke 
artikel te krijgen dan sturen we dat naar je toe. 
 
Heb je vragen of klachten? 
Je vragen mag je altijd (via je ouder(s) of docent/coach) stellen aan de onderzoekers. 
Daarvoor kan je contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker (Maxime Hartink) en de 
hoofdonderzoeker (Maretha de Jonge) via het e-mailadres: stemleiden@FSW.leidenuniv.nl of via het 
telefoonnummer van het secretariaat: 071 527 4060.  
Als je een vraag of een klacht hebt die je liever niet met de onderzoekers wil bespreken, dan kan jij of 
kunnen je ouders die ook bespreken met iemand anders. Dat is een persoon die weet waar het 
onderzoek over gaat en er verstand van heeft, maar er zelf niet aan meedoet. Dat is mevrouw Dr. 
Marga Sikkema-de Jong (e-mailadres: jongtm@FSW.leidenuniv.nl, telefoonnummer: 071 527 4060). 
 
Hartelijke groet, 
Maxime Hartink, Msc.  
Prof. dr. Maretha de Jonge  
Dr. Anja van der Voort  
 
Expertise Team Selectief Mutisme – Universiteit Leiden 
Jouw ervaring met selectief mutisme - Universiteit Leiden 
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