Deelnemers gezocht voor onderzoeksproject ‘studeren met
autisme in de transitie naar het hoger onderwijs’
Steeds meer studenten met autismespectrumstoornis (ASS) maken de overstap naar
het hoger onderwijs. Aan de Universiteit Gent loopt momenteel in samenwerking met
Université catholique de Louvain een onderzoek naar de impact van de transitie op
jongeren met ASS en hun gezinsleden. In deze informatiebrief leest u meer
informatie over het onderzoek.

Wie zoeken we?
We zoeken gezinnen met studenten met ASS (17-25 jaar) die in het hoger onderwijs
studeren, of net voor de overstap staan. Naast de jongere, vragen we ook dat de
vader, moeder, en één broer/of zus (16-25 jaar) deelnemen. Ook gezinnen zonder
studenten met ASS nemen delen aan deze studie.

Wat wordt verwacht van de deelnemende personen?
Elk deelnemend gezinslid vult afzonderlijk een online-vragenlijst in. De vragenlijst
wordt anoniem ingevuld (op geen enkel moment wordt gevraagd om
identificatiegegevens zoals naam en adres in te vullen) en neemt maximaal 45
minuten in beslag. Bij de jongere met ASS en de broer of zus peilen we naar het
welbevinden, de sociale en academische integratie, identiteitsvorming, en
opvoedings- en gezinsrelaties. Bij de ouders peilen we naar het welbevinden en
gezinsrelaties. Indien er bij of na het invullen van de vragenlijst vragen of
opmerkingen zijn, kan er steeds contact genomen worden met de onderzoekers.

Deelname en beëindiging
Deelname aan de studie vindt plaats op vrijwillige basis. Als u deelneemt, wordt bij
aanvang van de online bevraging expliciet om uw toestemming gevraagd. U kunt
zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet
opgeven.
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Verwerking gegevens
Deze studie werd goedgekeurd en staat onder toezicht van het Ethisch Comité van
de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.
De studie houdt geen risico’s in voor de deelnemende persoon. De
informatieverzameling gebeurt volledig anoniem. In de vragenlijsten wordt op geen
enkel moment gevraagd om identificatiegegevens (zoals naam en adres) in te vullen.
De ingezamelde gegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van dit
wetenschappelijk onderzoek. We geven absolute garantie voor anonimiteit bij het
verzamelen, verwerken, bewaren en rapporteren over de ingezamelde gegevens
(conform de wet van de persoonlijke levenssfeer en GDPR). De onderzoeksbevindingen worden verwerkt in wetenschappelijke publicaties. Indien u later op de
hoogte wil gebracht worden van de resultaten van dit onderzoek, dan kunt u steeds
op aanvraag een samenvatting van de algemene onderzoeksbevindingen krijgen.

Informatie en contactpersoon
Wanneer u meer uitleg wil en/of bereid bent tot deelname aan het onderzoek, dan
kunt u contact opnemen met Valérie Van Hees via valerie.vanhees@ugent.be of
0474 39 18 38. Mocht u opmerkingen of onduidelijkheden ervaren, dan mag u dit ook
steeds doorgeven. Ook als u tijdens de studie aanvullende informatie wenst, kan u
op elk ogenblik met ons contact opnemen.
We danken u alvast bij voorbaat,
Met vriendelijke groeten
Valérie Van Hees, Universiteit Gent - Université catholique de Louvain
Prof. dr. Herbert Roeyers, Universiteit Gent
Prof. dr. Jan De Mol, Université catholique de Louvain
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