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We zoeken jongeren van 14 tot 18 jaar die 

mee willen doen aan het  taalonderzoek. 

Eerst leggen we wat meer uit. 

 

Het taalonderzoek gaat over jongeren 

met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11). 

We kijken naar de taal van een heleboel 

jongeren met 22q11. Het gaat bijvoorbeeld 

over het maken van lange zinnen of het 

vertellen van een verhaal. Hierdoor kun-

nen we beter begrijpen wat goed gaat en 

wat lastig is.  

 

Ook willen we graag weten hoe jongeren 

met 22q11 zich voelen. Ben je meestal blij, 

of voel je je vaak verdrietig of boos? En 

wat doe je als je je zo voelt? 

Waarom krijg jij deze folder?  

Wat betekent meedoen?   

Wat te doen als je mee wil doen?  

Als je meedoet, kom je met je vader en/of 

moeder naar het UMC Utrecht of er komt een 

onderzoeker naar je school. We overleggen 

met jou en je ouders wat  handig is.   

Je maakt een paar opdrachten die te maken 

hebben met taal. Sommige taalopdrachten 

nemen we op. Zo kunnen we goed horen wat 

je zegt.  

Iedereen voelt zich weleens rot of is weleens 

in de war. Het is extra vervelend als je hier 

moeilijk over kunt praten, of als anderen jou 

niet begrijpen. Sommige jongeren met 22q11 

hebben daar veel last van. Met ons 

onderzoek willen we begrijpen waarom dit zo 

is. We willen jongeren met 22q11 beter helpen 

als zij zich niet goed voelen.  

Wij hopen dat je mee wilt doen met ons 

onderzoek! Je ouders hebben ook een brief 

gekregen met informatie. Op deze brief kan 

je samen met je ouders aangeven of jullie het 

leuk vinden om mee te doen.  

 

Als je vragen hebt over het onderzoek, kan je 

altijd mailen (t.d.boerma@umcutrecht.nl) of 

bellen (030-2535713). Hopelijk tot ziens! 

Ook beantwoord je wat vragen, over hoe het 

met je gaat en wat je doet in je vrije tijd. De 

antwoorden die jij geeft zijn geheim. We  

vertellen dat aan niemand. Je krijgt een 

cadeaukaart als bedankje. 


