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Hoe werkt deze strip? 

Welke hoofdstukken gaan over jouw situatie?

Deze strip bestaat uit een paar onderdelen in verschillende kleuren:

In elk hoofdstuk leer je iets nieuws. Niet elk hoofdstuk gaat over jouw situatie. De dokter of 
onderzoeker kan hier invullen welke hoofdstukken jij moet lezen:

Opmerkingen:

gele 
achtergrond = 
‘even herhalen’: 
invuloefeningen

witte 
achtergrond = 
het verhaal 
van Anne

blauwe 
achtergrond = 
‘hoe zit het’: 
extra uitleg

Introductie
1. Onderzoek bij de dokter
2. Soorten wetenschappelijk onderzoek
3. De toetsingscommissie
4. Hoe werkt medicijnonderzoek?
5. Wat zijn placebo’s?
6a. Waarom is onderzoek bij kinderen nodig?
6b. Onderzoek met gezonde kinderen

7. Bijwerkingen
8. Biobank onderzoek
9. Toestemming geven
10. Gegevens bewaren en privacy
11. Contact opnemen
12. En dan nu... kiezen!
13. Woordenlijst
14. Hoe worden medicijnen gemaakt?

Hallo! 

Ik ben 
Pim.

Ik ga je in 
deze strip wat 
vertellen over 

onderzoek

Misschien ben je door 
de dokter gevraagd 
voor een onderzoek

Ik ga je het 
verhaal vertellen 

van Anne

Dit 
is Anne Hoi

Anne 
heeft de 

groeneneuzengriep

Introductie

Of wil je er 
gewoon meer 
over weten

Deze ziekte 
bestaat natuurlijk 

niet echt...

maar we 
noemen hem 

even zo... 
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En 
hoe zit dat 

bij jou? 

Als je 
gevraagd bent voor 

onderzoek...

... is het moeilijk 
om te kiezen of je 

wilt meedoen

Wat 
zet jij ervoor 

in de plaats als we 
het hebben over de 

groeneneuzen- 
griep? 

Vul in: 
    Ik ben gezond
    Ik heb de ziekte: 

Maak een tekening van jezelf: 

Daarom geven we 
je in dit verhaal 

informatie

pijn kanker longziekte
griep

of jouw 
ziekte

spierziekte

Introductie

ja nee

Je kunt er elke 
andere ziekte voor 
in de plaats zetten: 

... omdat deze strip is 
gemaakt voor gezonde 
kinderen en kinderen met 

verschillende ziektes.

JOuW SITuATIE
Kom, 

dan neem ik je 
mee terug in de 

tijd. 

Ik werk 
het beste! 

Nee 
ik! 

Niet 
zo goed, ik voel 
me niet lekker. 

Beterschap! 

Hee Anne! Hoe  
ging je toets? 

Zo weet je straks precies wat onderzoek is En kun je beter kiezen

4 weken daarvoor: 

?

Introductie

persoon 
JGT0243 

krijgt: 
blauw!

Ik ga 
naar huis



Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? 
Maar wat ís wetenschappelijk onderzoek eigenlijk? 

Anne blijkt de Groeneneuzengriep te hebben:  
een vervelende ziekte waarbij je neus groen wordt!  

Daarom moet Anne met haar ouders naar het ziekenhuis.  

Omdat er over deze ziekte nog maar weinig bekend is, zijn de  
doktoren in het ziekenhuis bezig met een wetenschappelijk onderzoek 

naar de Groeneneuzengriep. En vragen ze Anne  
of zij hier aan mee wil doen. 

Samen met verteller Pim neemt Anne je mee op 
ontdekkingstocht, en vindt zo de antwoorden 

op al deze lastige vragen. Zodat ze 
uiteindelijk weet waarvoor ze wil kiezen. 

Jij hebt 
waarschijnlijk geen 
Groeneneuzengriep, 
maar iets anders.  Maar je bent  

misschien wel 
gevraagd om mee 
te doen aan een 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Dit boekje helpt je 
ook te ontdekken hoe 

jouw onderzoek in 
elkaar zit. 

Met leuke 
invul-

oefeningen! 

JA of 
NEE? 

En of je dan  
mee wilt doen 
of niet, is best 

wel lastig kiezen.
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