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VOD-K 
 
We willen graag van je weten hoe jij het vond om aan dit onderzoek mee te doen. (Hoe jij het vond om 
[SPECIFIEKE BESCHRIJVING INVOEGEN VAN GEDRAG DAT VAN HET KIND WERD VERLANGD BIJ DEELNAME]). 
Jouw antwoorden helpen ons om te begrijpen hoe het voor kinderen is om aan een onderzoek als dit mee te 
doen. We willen HEEL GRAAG weten hoe jij het vond, ook als er dingen waren die je niet leuk vond.  
 
Zet bij elk onderdeel hieronder een cirkel om het antwoord dat voor jou geldt. Er zijn geen goede of foute 
antwoorden.  
 

 NEE 

MIS- 
SCHIEN 
(in het 

midden) 

 
JA 

 

1.  Meedoen aan dit onderzoek was saai. 1 3 5 

2.  Ik ben blij dat ik aan dit onderzoek heb meegedaan. 1 3 5 

3.  Ik kon zelf kiezen of ik aan het onderzoek zou meedoen. (Ik 
had nee kunnen zeggen, zelfs als andere mensen hadden 
gewild dat ik ja zou zeggen). 

1 3 5 

4.  Meedoen aan dit onderzoek heeft mij van streek of verdrietig 
gemaakt. 

1 3 5 

5.  De dingen die ik heb gezegd, blijven geheim. (Niemand anders 
komt te weten wat ik heb gezegd). 

1 3 5 

6.  Ik heb er spijt van dat ik aan dit onderzoek heb meegedaan. 1 3 5 

7.  Meedoen aan dit onderzoek heeft me een goed gevoel over 
mezelf gegeven. 

1 3 5 

8.  Ik heb de waarheid over het onderzoek te horen gekregen 
voordat het begon. 

1 3 5 

9.  Het geeft me een goed gevoel dat ik andere mensen help 
door aan dit onderzoek mee te doen. 

1 3 5 

10.  Ik wist dat ik vragen of delen van het onderzoek kon 
overslaan als ik dat wilde. 

1 3 5 

11.  Ik wist dat ik op elk moment kon stoppen. 1 3 5 

12.  Ik wist dat ik om een pauze kon vragen wanneer ik dat maar 
wilde. 

1 3 5 

 
HEB JE NOG ANDERE OPMERKINGEN OF VOORSTELLEN VOOR DE ONDERZOEKERS? (Schrijf ze hier of op de 
achterkant van dit blad op.) 



Vragenlijsten Onderzoeksdeelname voor Kinderen en Ouders (VOD-K en VOD-O) – Alisic (2011) 
 

 

VOD-O 
 
We willen graag uw mening weten over hoe u het vond om aan dit onderzoek mee te doen. Uw antwoorden 
helpen ons om inzicht te krijgen in hoe ouders het meedoen aan een onderzoek als dit ervaren.  
 
We zouden het heel erg op prijs stellen uw mening te horen, ook als er dingen waren die u niet prettig vond.  
 

NEE 
Ik ben het er helemaal niet mee eens 

NEE 
Ik ben het 

er 
helemaal 
niet mee 

eens 

Ik ben het 
er niet 

mee eens 

MIS- 
SCHIEN 
Ik weet 
het niet 

zeker 

Ik ben het 
er mee 

eens 

JA 
Ik ben het 

er 
helemaal 
mee eens 

1.  Meedoen aan dit onderzoek was saai. 1 2 3 4 5 

2.  Ik ben blij dat ik aan dit onderzoek heb 
meegedaan. 

1 2 3 4 5 

3.  Ik kon zelf kiezen of ik aan het onderzoek 
zou meedoen. (Ik had nee kunnen 
zeggen, zelfs als andere mensen hadden 
gewild dat ik ja zou zeggen). 

1 2 3 4 5 

4.  Meedoen aan dit onderzoek heeft mij van 
streek of verdrietig gemaakt. 

1 2 3 4 5 

5.  De dingen die ik heb gezegd, blijven 
geheim. (Niemand anders komt te 
weten wat ik heb gezegd). 

1 2 3 4 5 

6.  Ik heb er spijt van dat ik aan dit 
onderzoek heb meegedaan. 

1 2 3 4 5 

7.  Meedoen aan dit onderzoek heeft me 
een goed gevoel over mezelf gegeven. 

1 2 3 4 5 

8.  Ik heb de waarheid over het onderzoek te 
horen gekregen voordat het begon. 

1 2 3 4 5 

9.  Het geeft me een goed gevoel dat ik 
andere mensen help door aan dit 
onderzoek mee te doen. 

1 2 3 4 5 

10.  Ik wist dat ik vragen of delen van het 
onderzoek kon overslaan als ik dat 
wilde. 

1 2 3 4 5 

11.  Ik wist dat ik op elk moment kon 
stoppen. 

1 2 3 4 5 

12.  Ik wist dat ik om een pauze kon vragen 
wanneer ik dat maar wilde. 

1 2 3 4 5 

 

Hebt u nog andere op- of aanmerkingen voor het onderzoeksteam? U kunt ze hier of op de achterkant van 
deze bladzijde opschrijven. 
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Subschalen: 
Negatieve beoordeling onderzoeksproces     items 4, 6, 1 
Positieve beoordeling / persoonlijk voordeel     items 2, 9, 7 
Toestemming, geïnformeerde keuze, vertrouwelijkheidskwesties  items 3, 5, 8 
Begrip toestemmingsformulier       items 10, 11, 12 
 
 
Referentie: 
Alisic, E. (2011) Vragenlijsten Onderzoeksdeelname voor Kinderen en Ouders (VOD-K en VOD-O). Utrecht: UMC 
Utrecht.  
 
Voor meer informatie en de oorspronkelijke Engelstalige versie: 
Kassam-Adams N, Newman E. The reactions to research participation questionnaires for children and for 
parents (RRPQ-C and RRPQ-P). Gen Hosp Psychiatry 2002; 24(5):336-342. 32. 
 
Gebruik van de VOD-K en VOD-O 
Deze vragenlijsten zijn vrij en kosteloos te gebruiken, met de juiste referentie. De auteurs blijven graag op de 
hoogte van uw gebruik van de instrumenten (voor de Nederlandstalige versie via e.alisic@umcutrecht.nl).  
 
 
 


