De werkgroep Zorgtransitie (Academische Werkplaats Autisme – Samen Doen!) doet onderzoek naar de
overstap van de Jeugd GGZ* naar de volwassenenzorg. Wij zoeken jongvolwassenen met autisme (18-25
jaar) die hun ervaringen willen delen door het invullen van een vragenlijst.
Waar gaat de vragenlijst over?
We onderzoeken de ervaringen van jongvolwassenen met autisme die rond hun 18e zijn gestopt met de
zorg vanuit de Jeugd GGZ en jongeren die toen een overstap hebben gemaakt naar de volwassenenzorg.
In de vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaringen en de mening van deze jongeren.
Wie kan de vragenlijst invullen?
De vragenlijst is bedoeld voor jongeren met de diagnose autisme tussen de 18 en 25 jaar, die:
1) vanuit de Jeugd-GGZ zijn overgestapt naar de Volwassenen GGZ, OF
2) rond hun 18e zijn gestopt met de behandeling in de Jeugd GGZ.
Wat wordt er van mij verwacht?
We vragen je op een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Voor elke vraag
kies je het antwoord dat het beste bij jouw situatie past. De online vragenlijst vind je via:
https://limesurvey.hr.nl/index.php/483597?lang=nl
Zijn er voor- of nadelen aan het invullen van de vragenlijst?
Er zijn voor jou geen voor- of nadelen aan het invullen van de vragenlijst. Wel draag je bij aan meer
kennis over en verbetering van het overgangsproces.
Wanneer je de vragenlijst invult, kun je kans maken op een cadeaubon t.w.v. €15,-. We verloten vijf VVV
bonnen onder de deelnemers die hun e-mailadres invullen aan het einde van de vragenlijst.
Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Jouw gegevens worden verzameld via de online vragenlijst. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met
jouw antwoorden om. De vragenlijst is anoniem, wat betekent dat jouw naam niet wordt gekoppeld aan
de antwoorden die je geeft. Wanneer je jouw e-mailadres invult aan het einde van de vragenlijst wordt
deze apart bewaard van jouw antwoorden en alleen gebruikt voor de verloting.
Wil je verder nog iets weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderzoeker Larissa van Bodegom.
Telefoonnummer: 088-405 6443
E-mailadres: l.vanbodegom@yulius.nl

[Geef tekst op]
*GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

