
 

Wie kan er meedoen? 
We nodigen alle kinderen en jongeren met 
jeugdreuma van harte uit om hun vraag te 
stellen. Ook hun ouders, broertjes, zusjes, 
partners, opa’s en oma’s mogen meedoen. Je 
mag ook meedoen als je vroeger jeugdreuma 
hebt gehad en nu ouder bent. 

Ook behandelaars zoals dokters, 

fysiotherapeuten, psychologen en 

verpleegkundigen horen we graag! 

 

 

 
Website 

www.jeugdreumavereniging.nl/ 
onderzoeksagenda 

 
Volg ons!  

Facebook: @JeugdreumaO 
Twitter: @JeugdreumaO 

 

Andere vragen? 

Mail naar: 
onderzoeksagenda.jeugdreuma@gmail.com 

 

  

   

 

 

 
 
 

  

 

 

Dit is een project van de Jeugdreumavereniging, 
Youth-R-Well, de Nederlandse Vereniging voor 
Kinderreumatologie en de Nederlandse Health 

Professionals Kinderreumatologie. 

 

www.jeugdreumavereniging.nl/ 

onderzoeksagenda 

Welk onderzoek vind jij 

belangrijk? 

Stel nu jouw vragen over 

jeugdreuma! 
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Wat zijn jouw vragen over 

jeugdreuma?  

Wat heb jij je altijd al afgevraagd over 

jeugdreuma? Op welke vraag weet jouw dokter 

nooit een antwoord? Waar heb jij elke dag last 

van en is geen oplossing voor? Er wordt al veel 

onderzoek gedaan naar jeugdreuma. Als patiënt 

weet jij het beste wat beter kan en moet en waar 

dus onderzoek naar moet worden gedaan. 
 

 

Waarom dit project?  

Onderzoekers willen graag wetenschappelijk 

onderzoek doen naar wat er voor jullie écht toe 

doet. Daarom gaan we met dit project juist jouw 

onderzoeksvragen verzamelen. En daarom 

hebben wij dus jouw hulp nodig!  
 

 

 

Wat moet je doen? Stel jouw 

vragen!  
Welke vragen heb jij over jeugdreuma?  
 
Waar moet volgens jou onderzoek naar worden 
gedaan?  
 
Ga naar de website en stuur jouw vragen in! 

 

 
www.jeugdreumavereniging.nl/ 

onderzoeksagenda 

  

 

Wat gebeurt er met jouw 

vragen?  

Voor de 10 vragen die iedereen het 

belangrijkste vindt, gaan we samen met 

onderzoekers heel hard op zoek naar een 

antwoord. Ook de andere vragen zijn nuttig en 

gebruiken we. 

 

De vragen worden anoniem verzameld. Je kunt 

aan het einde wel je e-mailadres en naam 

invullen als je op de hoogte wilt blijven en ook in 

volgende fases mee wilt doen.  

 

Ga snel naar de website, je mag zoveel 

vragen insturen als je wilt! 

 

 


