
Wat vind jij van de hulp van Pluryn?

Meedoen aan  
onderzoek
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Hoe gaat zo’n onderzoek?
Meestal doen we onderzoek met een vragenlijst. We vragen 

jou en mensen om je heen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten,  

begeleiders) om de vragenlijst in te vullen. De vragen gaan 

over hoe het met jou gaat. De antwoorden worden door je 

behandelaar met jou besproken. We werken niet altijd met 

vragenlijsten. Soms bestaan onderzoeken uit een gesprek  

of een test op de computer of iPad. Voor sommige andere 

onderzoeken hoef je niks te doen. Dan kijken de onder

zoekers in jouw dossier. Dit doen ze alleen als jij hiervoor 

toestemming hebt gegeven.

Je kunt meedoen aan onderzoek 

door een vragenlijst in te vullen.

Waarom doen we onderzoek?
We doen onderzoek om te zien hoe goed jij vooruit gaat. Ook 

willen we graag weten wat jij van de hulp van Pluryn vindt. 

Verblijf je op een groep? Dan zijn we benieuwd hoe je het 

daar vindt en of je je veilig voelt. Door mee te doen aan het 

onderzoek, help je onze begeleiding en behandeling zo goed 

mogelijk te maken.

Onderzoek bij Pluryn. Doe jij mee?

Krijg jij behandeling of ondersteuning van Pluryn? Dan willen we graag weten hoe het met je gaat.  

Daarom vragen we je om mee te doen aan onderzoek. In deze folder staat informatie over onderzoek  

bij Pluryn. Waarom doen we onderzoek? Wat doen we met alle gegevens? En wat merk jij hiervan?



Onderzoekers gebruiken  

je gegevens om hulp van  

Pluryn te verbeteren.

Onderzoek bij speciale groepen
Het onderzoek naar hoe iemand vooruit gaat, doen we bij 

iedereen die zorg krijgt van Pluryn. Daarnaast doen we ook 

onderzoek onder speciale groepen. Daarmee willen we  

bijvoorbeeld ontdekken of een bepaalde behandeling helpt. 

Hiervoor vragen we apart toestemming aan je.

Wat doen we met jouw gegevens?
We gebruiken de gegevens uit het onderzoek om jouw 

behandeling te verbeteren. Je praat hierover met je behande

laar tijdens de bespreking van je individueel plan. Ook 

 gebruiken we jouw gegevens om te kijken hoe Pluryn anderen  

beter kan helpen. Dit doen we door de uitkomsten van alle 

onderzoeken bij elkaar te leggen. Natuurlijk zonder dat jouw 

naam erbij staat. Sommige gegevens geven we door aan 

andere organisaties. Bijvoorbeeld aan universiteiten voor  

wetenschappelijk onderzoek. Of aan gemeenten omdat zij de 

zorg betalen. Zij willen weten hoe het met de behandeling 

gaat. We geven nooit informatie door met jouw naam erbij. 

We gaan dus heel zorgvuldig met jouw gegevens om.

Doe je wel of niet mee?
Of je meedoet aan het onderzoek mag je zelf beslissen. Als 

je niet meedoet, heeft dit geen gevolgen voor je begeleiding  

of behandeling bij Pluryn. Je hoeft ook niet te vertellen 

 waarom je niet meedoet. Als je niet weet of je mee wilt doen,  

kun je erover praten met je begeleiders of mensen om je 

heen. Of je kunt erover praten met de onderzoekers. Als je 

wel meedoet, kun je altijd stoppen met het onderzoek.  

Ook als je al begonnen bent. 
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Hoe geef je wel of geen toestemming?
Als je bij Pluryn komt, wordt er met je over een ‘toestem

mingsverklaring’ gesproken. Hierin staat precies waarvoor 

we toestemming vragen. Ook staat er hoe we ervoor zorgen 

dat jouw gegevens veilig bewaard worden. En hoe lang we 

je gegevens bewaren. Verder staat in de verklaring wat jouw 

rechten zijn en hoe je een klacht kunt indienen. Je kruist aan 

waar je toestemming voor geeft. Daarna zet je je handtekening.  

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan vragen we ook toestemming  

aan jouw ouders of een andere wettelijk vertegenwoordiger. 

Nog even voor de duidelijkheid: voor onderzoek dat nodig is 

om je te behandelen, hoef je geen toestemming te geven. Voor 

onderzoek naar bijvoorbeeld het effect van de behandeling,  

is wel jouw toestemming nodig.

Informatie en advies
Meer weten over onze mogelijkheden? 

Vraag het aan het klantenbureau:

 088 - 779 50 00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl

Pluryn doet onderzoek.
Wij vragen jou of je mee wil doen.
Ga je goed vooruit bij Pluryn?
Dat willen we graag weten.
We kunnen jou dan betere begeleiding geven.
Je vult zelf een lijst met vragen in.
Of je begeleider helpt je daarbij.
Soms krijg je een gesprek.
Of je doet een test op de computer.
We stellen soms vragen aan anderen:
Bijvoorbeeld je begeleider, je ouders of een leraar.
Soms kijken we alleen in jouw dossier.
Pluryn gebruikt de gegevens van alle cliënten.
Niemand herkent jouw gegevens.
Alleen jouw begeleider of behandelaar weten het.
Er is ook speciaal onderzoek.
Wij vragen jou apart of je mee wilt doen.
Je beslist zelf of je meedoet aan onderzoek.
Ben je jonger dan 16?
Toestemming van je ouders/verzorgers is dan nodig.
Wil je niet mee doen?
Je hoeft niet te vertellen waarom.
‘Nee zeggen’ is niet erg.
Pluryn blijft je goed begeleiden.

Vragen?
Heb je nog vragen over onderzoek bij Pluryn? Dan kun je hier

voor terecht bij het klantenbureau. De medewerker van het 

klantenbureau verwijst je door naar één van de onderzoekers.


