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WIJ ZOEKEN MOEDERS EN HUN DOCHTERS TUSSEN 13-15 JAAR VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK 
 
Er wordt veel gezegd over pubers en de relatie met hun moeders. Maar wat is er eigenlijk van waar? 
De KU Leuven doet mee aan een internationaal onderzoek over de relatie tussen moeders en hun 
tienerdochters (leeftijd 13-15 jaar) en hoe zowel moeders als hun dochters deze relatie beleven. Graag 
zou ik u en uw dochter uitnodigen om hieraan deel te nemen. Het onderzoek waarvoor jullie deelname 
wordt gevraagd bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten en een bezoek aan ons lab in 
Leuven waar u en uw dochter een aantal taken samen en apart zullen uitvoeren.  
Het is belangrijk om meer te weten over moeders en dochters, vooral zodat we weten welke dingen 
goed en minder goed werken in die relaties. Dat kunnen we alleen maar te weten komen als we veel 
moeders en tienerdochters bestuderen. We zouden het daarom enorm waarderen indien jullie 
zouden overwegen om deel te nemen. 
 
De vergoeding voor jullie deelname betreft in totaal 70 euro. Na een korte screening, waar alleen 
uzelf iets voor moet invullen, bestaat het onderzoek uit drie fasen:  

1. U en uw dochter doen mee aan een korte online vragenlijst.  
2. Jullie worden uitgenodigd voor een bezoek aan het Psychologisch Instituut in Leuven om 

samen en elk apart een aantal taken te doen. 
3. U en uw dochter vullen 6 maanden na het bezoek aan het Psychologisch Instituut ieder een 

laatste follow-up vragenlijst in (online).  
 
Na het bezoek aan het lab krijgen jullie 40 euro (plus reis- en parkeerkosten). Na het invullen van de 
follow-up vragenlijsten krijgen jullie de overige 30 euro.  
 
Als u en uw dochter bereid zijn om mee te doen, kan u zich alvast aanmelden via de  volgende link:  

 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/12506/lang-nl  

 
 
Dit onderzoek gaat uit van de KU Leuven en is goedgekeurd door de bevoegde ethische commissie. Er 
wordt goed op toegezien dat jullie gegevens volledig anoniem en vertrouwelijk blijven. Niemand 
anders dan de onderzoekers krijgen zullen toegang tot jullie gegevens, tenzij jullie daar expliciet 
toestemming voor zouden geven.  
 
Voor verdere vragen mag u ten allen tijden contact opnemen met een van de onderzoekers. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

https://websurvey.kuleuven.be/index.php/12506/lang-nl
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WIJ ZOEKEN MEISJES TUSSEN 13-15 JAAR EN HUN MOEDERS VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK 
 
Er wordt veel gezegd over pubers en de relatie met hun moeders. Maar wat is er eigenlijk van waar? 
De KU Leuven doet mee aan een internationaal onderzoek over de relatie tussen moeders en hun 
tienerdochters (leeftijd 13-15 jaar) en hoe zowel moeders als hun dochters deze relatie beleven. Graag 
zou ik jou en je moeder uitnodigen om hieraan deel te nemen. Het onderzoek waarvoor jullie deelname 
wordt gevraagd bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten en een bezoek aan ons lab in 
Leuven waar jij en je moeder een aantal taken samen en apart zullen uitvoeren.  
Het is belangrijk om meer te weten over moeders en dochters, vooral zodat we weten welke dingen 
goed en minder goed werken in die relaties. Dat kunnen we alleen maar te weten komen als we veel 
moeders en tienerdochters bestuderen. We zouden het daarom enorm waarderen indien jullie 
zouden overwegen om deel te nemen. 
 
De vergoeding voor jullie deelname betreft in totaal 70 euro. Na een korte screening, waar alleen je 
moeder iets voor moet invullen, bestaat het onderzoek uit drie fasen:  

1. Je moeder en jij doen mee aan een korte online vragenlijst.  
2. Jullie worden uitgenodigd voor een bezoek aan het Psychologisch Instituut in Leuven om 

samen en elk apart een aantal taken te doen. 
3. Jij en je moeder vullen 6 maanden na het bezoek aan het Psychologisch Instituut ieder een 

laatste follow-up vragenlijst in (online).  
 
Na het bezoek aan het lab krijgen jullie 40 euro (plus reis- en parkeerkosten). Na het invullen van de 
follow-up vragenlijsten krijgen jullie de overige 30 euro.  
 
Als jij en je moeder bereid zijn om mee te doen, kan je moeder zich alvast aanmelden via de  volgende 
link:  

 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/12506/lang-nl  

 
 
Dit onderzoek gaat uit van de KU Leuven en is goedgekeurd door de bevoegde ethische commissie. Er 
wordt goed op toegezien dat jullie gegevens volledig anoniem en vertrouwelijk blijven. Niemand 
anders dan de onderzoekers krijgen zullen toegang tot jullie gegevens, tenzij jullie daar expliciet 
toestemming voor zouden geven.  
 
Voor verdere vragen mag je ten allen tijden contact opnemen met een van de onderzoekers. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking! 
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