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Informatie over onderzoek voor kinderen tot 12 jaar  
Scholen en Covid 

Transmissie van SARS-CoV-2 binnen middelbare scholen  

Beste jongen, meisje 

 

Waar gaat het over?  

We willen je vragen om mee te doen naar aan een onderzoek naar het coronavirus. Iemand op 
jouw school heeft dit virus in zijn/haar lichaam. Daarom willen we graag weten of jij dit virus 
ook in jouw lichaam hebt of deze misschien nog krijgt. 

Wat gaat er gebeuren?  

Onderzoekers komen twee keer bij jou op school en gaan 2x met een watje in je keel en neus. 
Daarnaast vragen we je 3x  speeksel af te nemen door een sponsje tussen je tanden en wang 
te houden.  De onderzoekers gaan dan kijken of ze het coronavirus kunnen vinden op het watje 
of in je speeksel. Daarnaast geef je samen met je papa of mama antwoorden op een paar 
vragen over je leeftijd, je gezin en over je gezondheid.  
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Wanneer en hoelang? 

De onderzoekers komen 3 keer langs op jouw school. De eerste keer om vragen te stellen over 
jouw gezondheid en het watje en het speeksel af te nemen. Ongeveer een week later komen 
ze nog een keer langs om het watje en het speeksel af te nemen. Als laatste komen ze nog een 
keer op school om het speeksel af te nemen.  

Mocht je niet op school zijn, komen de onderzoekers het watje en het sponsje naar je huis 
brengen. We vragen dan je papa of mama het bij jou af te nemen. Het afnemen van het watje 
en de spons duurt ongeveer een minuut. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 
minuten. 

Wat zijn de voordelen en nadelen?   

• Er zijn geen voordelen voor jou. Meedoen helpt de onderzoekers beter te begrijpen hoe 
het coronavirus zich verspreid. Als de onderzoekers daar meer over weten, kunnen zij 
beter bepalen wat ze moeten doen om te voorkomen dat meer mensen ziek worden 
door het coronavirus.  

• Het watje in je neus en keel kan heel even vervelend zijn, maar het doet geen pijn. 
• Als je niet meedoet aan het onderzoek, heb je geen nadelen. 

 

Belangrijk om te weten:  

• Meedoen is niet verplicht 
• Je mag altijd stoppen zonder dat je hoeft te vertellen waarom 
• Je mag altijd vragen stellen.  

 

Als je vragen hebt 

Vragen kun je met je ouders bespreken. Of je kunt ze samen aan de onderzoeker Patricia 
stellen. 

Je kunt de onderzoeker mailen op: scholenencovid@umcutrecht.nl 

Schrijf jouw vragen hier op: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


