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ARON studie - INFORMATIEBLAD VOOR KINDEREN
Te tonen en te lezen door de ouder/voogd indien nodig

Titel van de studie
Kan de dokter je helpen om beter te worden zonder antibiotica?
1.
Wat is onderzoek?
Onderzoek is een experiment om het antwoord op een belangrijke vraag te vinden.
2.
Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
We willen proberen uit te zoeken of een dokter je kan helpen om beter te worden als je ziek bent, op een
veilige manier zonder je antibiotica voor te schrijven, tenzij ze nodig zijn. We willen je
dokter helpen begrijpen wanneer antibiotica helpen en wanneer het beter is om je lichaam zelf te laten
vechten.
3.
Wat zijn antibiotica?
Antibiotica zijn soorten medicijnen die bacteriën gaan zoeken en kapot maken die je ziek maken. Bacteriën
zijn hele kleine wezentjes die overal kunnen leven - op en in lichamen, in water, in de grond en op alles wat
je kunt aanraken. Sommige bacteriën hebben we nodig om te leven. Maar van anderen kunnen we ziek
worden.
Antibiotica kunnen heel goed werken tegen bacteriën, maar niet tegen virussen. Virussen zijn zoals bacteriën
ook wezentjes die je ziek kunnen maken, zoals verkoudheid en buikgriep. Je dokter mag je geen antibiotica
geven voor deze ziektes. Je lichaam kan zonder hulp tegen de virussen vechten.
4.
Waarom ik?
Je bent gekozen omdat je momenteel ziek bent. Je kan ons helpen enkele antwoorden te vinden die ons
zullen helpen om kinderen in de toekomst beter te genezen.
We vragen dit in het totaal aan 6111 kinderen.
5.
Moet ik meedoen?
Nee dat moet niet! Jij mag kiezen. We willen graag dat je dit blad leest. We zullen je moeder, vader of
verzorger vragen om hun naam op de papieren te schrijven en deze terug te geven aan je dokter. Je kunt
later nog van gedachten veranderen. Als je niet mee wilt doen, zeg dan gewoon nee!
6.
Wat zal er gebeuren?
Als je meedoet wil je dokter jou en je ouders enkele vragen stellen. Je zorg blijft dezelfde. We zullen
sommige kinderen vragen met een vingerprik een bloeddruppel te geven (zie afbeelding). Dit prikje kan
even pijn doen, maar we hebben maar 1 druppel bloed nodig om te testen hoeveel van de ziekte er in je
bloed zit.

We geven je ouders ook een vragenlijst via een smartphone-app.
• We willen te weten komen hoe het met je gaat en wat je ouders dan deden of aan wie ze hulp vroegen.
Je zorg zal volledig dezelfde zijn als wanneer je niet zou meedoen aan de studie.
7. Wat kan er nog meer gebeuren?
Er zijn geen risico's voor jou om deel te nemen aan deze studie. Soms praten ouders niet graag over de ziekte
van hun kinderen, maar vaak kan dit toch nuttig zijn.
8. Wat gebeurt er als het onderzoek stopt?
We zullen alle informatie samen verzamelen. We bekijken dan of dokters de zieke kinderen beter kunnen
helpen.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen – indien je vragen hebt, stel ze gerust.
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9. Wat als er iets misgaat?
Je moeder, vader of verzorger kan met iemand praten die hen kan vertellen wat ze eraan moeten doen.
10.
Wat als ik het onderzoek niet meer wil doen?
Vertel het op elk moment aan je moeder, vader, verzorger of dokter. Ze zullen niet boos op je zijn. Je krijgt
nog steeds dezelfde zorg.
11. Wat als ik wil klagen over het onderzoek?
Als je een klacht wilt indienen, kan jij of je moeder, vader of verzorger praten met je dokter of iemand die
deel uitmaakt van het studieteam.
12.
Zal iemand anders weten dat ik dit doe?
De mensen in ons onderzoeksteam weten dat je meedoet. De dokter die voor je zorgt, weet het
ook. Niemand anders zal het weten omdat we je naam of adres niet zullen gebruiken. Je krijgt een nummer
dat in plaats daarvan wordt gebruikt.
13.
Wat gebeurt er met wat de onderzoekers ontdekken?
Wanneer we je informatie verzamelen, zorgen we ervoor dat deze op een veilige plaats wordt bijgehouden
en dat alleen de mensen van het studieteam ernaar kunnen kijken.
We zullen de informatie gebruiken om dokters te leren hoe ze zieke kinderen moeten behandelen. Dit zullen
we doen via medische tijdschriften en websites die dokters lezen.
Niemand zal weten dat je bij de studie was.
14.
Heeft iemand anders nagekeken of de studie OK is?
Verschillende mensen hebben de studie nagekeken om er zeker van te zijn dat ze in orde is.
15.
Hoe kom ik meer te weten over deze studie?
Je moeder, vader, verzorger of een andere volwassene die je vertrouwt, kan je vragen beantwoorden. De
dokter die voor je zorgt, kan je ook helpen meer te weten te komen over de studie.

Als je mee wilt doen aan het onderzoek nadat we hebben gepraat, schrijf dan hieronder je naam. We zullen
ook onze naam schrijven. Zo tonen we date we over het onderzoek gepraat hebben en dat je mee wilt doen.

_________________________
Mijn naam (geschreven door kind)

____________
Datum

____________________
Handtekening

_________________________
Naam dokter

____________
Datum

____________________
Handtekening Dokter

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen – indien je vragen hebt, stel ze gerust.

