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zodat 
andere kinderen 

later sneller beter 
worden

Anne! 
Nu alweer 

terug?

Pfff! Wat lastig! Nu 
moet ik kiezen of ik wil 

meedoen of niet.

Ik weet zelf niet 
wat ik er aan heb

Of misschien krijg 
ik een medicijn met 

bijwerkingen

Misschien word ik 
er wel beter van... ...maar misschien 

ook niet.

Als ik meedoe, help 
ik de dokters om 
meer te leren...

12. En dan nu... kiezen!

Maar de dokters 
zullen goed 

opletten of dat 
gebeurt

Klopt, je mag altijd 
weer stoppen

En je mag altijd 
weer stoppen met 

het onderzoek

Toch, 
dokter? 

En de dokter geeft 
je dan de gewone 

behandeling

Maar als ik meedoe, 
moet ik misschien 

wel vaker naar het 
ziekenhuis

Maar we proberen te 
zorgen dat je er zo min 
mogelijk last van hebt

En als ik niet aan het 
wetenschappelijk 

onderzoek mee wil 
doen

Dat vind ik niet erg, 
niemand wordt dan 

boos

Dat kan 

12. En dan nu.. kiezen! 

Dan krijg 
ik de gewone 
behandeling 

Helemaal 
juist. 

Denk er nog 
maar even goed 

over na

Dan 
kom ik je morgen 

vragen wat je kiest
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12. En dan nu.. kiezen! 

ja Waarom zou jij wel aan het weten-
schappelijk onderzoek mee willen doen? Wat 
zijn de voordelen? Schrijf ze hieronder op. 

nee Waarom zou jij niet aan het 
wetenschappelijk onderzoek mee willen doen? 
Wat zijn de nadelen? Schrijf ze hieronder op. 

Geef ieder voordeel in de laatste kolom een cijfer 
tussen 1-10 van hoe belangrijk je het vindt. 

Geef ieder nadeel in de laatste kolom een cijfer 
tussen 1-10 van hoe belangrijk je het vindt. 

Wat gaat er gebeuren als je meedoet aan het onderzoek? 

Hoe vaak moet je dingen doen voor het onderzoek?  

Zijn er misschien bijwerkingen bij de behandeling van het onderzoek? 

Welke behandeling of medicijnen krijg je als je niet meedoet met het onderzoek? 

jOuW SITuATIE

De volgende dag:
Zo 

Anne,

Weet 
je wat je 

kiest?

ja! Het was 
wel lastig hoor, 

maar ik 
weet wat ik 

kies

12. En dan nu.. kiezen! 

Sorry jongens... We 
mogen niet weten 
wat Anne kiest

Maar dat is ook niet 
zo belangrijk... 

Het belangrijkste is ... 
Wat ga jIj kiezen?

ik wil wel meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek.

ik wil niet meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek.

ja
nee

En jij? Weet jij het al? 
Wil je wel of niet meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek waar ze je 
voor gevraagd hebben? 

Waarom heb je hiervoor gekozen? 

Waren jij en je ouders het overal over eens? 

jOuW 
SITuATIE
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