Wij zijn op zoek naar ouders met kanker
Zin om deel te nemen aan de ZOZOJO interview studie?
Bij deelname ontvang je een Fnac-bon t.w.v. 25 euro.

Wat is ZOZOJO?
ZOZOJO is een onderzoeksstudie met
als
doel
de
zorgnoden
en
ondersteuning van jongeren met een
ouder met kanker in kaart te brengen.
Jouw ervaringen delen kan andere
ouders en kinderen in de toekomst
helpen.

Wat wordt er van je
verwacht?
Interview (± 1u)
Dit kan online, bij u thuis of op een
andere plek naar keuze

Wie komt in aanmerking?
Ouders met kanker in alle fases van
behandeling
De diagnose is sinds drie maand gesteld
Je hebt een kind/kinderen tussen 12 en 26
jaar die nog grotendeels thuis woont/wonen.

Interesse?
Indien vragen of interesse, stuur
een mailtje of bel ons op:
Aurelie Joos
+32 477 56 89 44
Aurelie.Joos@ugent.be

Veerle Piette
0479 36 45 18
Veerle.Piette@vub.be

Onder leiding van:
Dr. Lore Lapeire en Prof. Dr. Kim Beernaert

ZOZOJO: Studie naar de ZOrgnoden en het ZOrggebruik van Jongeren met een Ouder met kanker

Wij zijn op zoek naar
jongeren met een mama of papa met kanker
Zin om deel te nemen aan de ZOZOJO interview studie?
Bij deelname ontvang je een Fnac-bon t.w.v. 25 euro.

Wat is ZOZOJO?
ZOZOJO is een onderzoeksstudie met
als
doel
de
zorgnoden
en
ondersteuning van jongeren met een
ouder met kanker in kaart te brengen.
Jouw ervaringen delen kan andere
jongeren in de toekomst helpen.

Wat wordt er van je
verwacht?
Interview (± 1u)
Het interview kan online, bij jouw thuis
of een andere plek naar keuze

Kom je in aanmerking?
Je bent tussen de 12 en 26 jaar
Je woont het meeste van de tijd bij je mama
en/of papa.
Je bent op de hoogte van de
kankerdiagnose en de eventuele
behandelingen van je mama/papa

Interesse?
Indien vragen of interesse, stuur
een mailtje of bel ons op:
Aurelie Joos
+32 477 56 89 44
Aurelie.Joos@ugent.be

Veerle Piette
0479 36 45 18
Veerle.Piette@vub.be

Onder leiding van:
Dr. Lore Lapeire en Prof. Dr. Kim Beernaert

ZOZOJO: Studie naar de ZOrgnoden en het ZOrggebruik van Jongeren met een Ouder met kanker

Wil je deelnemen aan de ZOZOJO
studie?
Wij zijn op zoek naar ouders, jongeren en hulpverleners voor interviews. Bij deelname
ontvang je een Fnac-bon t.w.v. 25 euro.

Wat is ZOZOJO?

Kom je in aanmerking?

ZOZOJO is een onderzoeksstudie met
als doel
de zorgnoden en het
zorggebruik van jongeren met een
ouder met kanker te bevragen bij
hulpverleners, ouders en jongeren.

U bent ouder dan 18 jaar

Op basis van de bevindingen zal een
vragenlijst ontwikkeld worden.

U heeft minstens 1 kind > 12 jaar
(voltijds/halftijds inwonend)

U kan Nederlands of Engels
U kreeg de diagnose van kanker (in alle
mogelijke fases van behandeling)
De diagnose is meer dan 3 maanden geleden
gesteld

Uw kind kan pleegkind, stiefkind of
biologisch kind zijn

Wat wordt er van U
verwacht?
Interview (± 1u)
Invullen vragenlijst met feedback

Interesse?
Indien vragen of interesse, stuur
een mailtje of bel ons op:
Aurelie Joos
+32 477 56 89 44
Aurelie.Joos@ugent.be

Veerle Piette
0479 36 45 18
Veerle.Piette@vub.be

Onder leiding van:
Dr. Lore Lapeire en Prof. Dr. Kim Beernaert

ZOZOJO: Studie naar de ZOrgnoden en het ZOrggebruik van Jongeren met een Ouder met kanker

Wil je deelnemen aan de ZOZOJO
studie?
Wij zijn op zoek naar ouders, jongeren en hulpverleners voor interviews. Bij deelname
ontvang je een Fnac-bon t.w.v. 25 euro.

Wat is ZOZOJO?
ZOZOJO is een onderzoeksstudie met
als doel
de zorgnoden en het
zorggebruik van jongeren met een
ouder met kanker te bevragen bij
hulpverleners, ouders en jongeren.
Op basis van de bevindingen zal een
vragenlijst ontwikkeld worden.

Wat wordt er van U
verwacht?
Interview (± 1u)
Invullen vragenlijst met feedback

Kom je in aanmerking?
U heeft minstens 1 jaar ervaring in de
palliatieve/oncologische setting
U bent verbonden aan het UZ Gent of UZ
Brussel
Kan Nederlands of Engels

Interesse?
Indien vragen of interesse, stuur
een mailtje of bel ons op:
Aurelie Joos
+32 477 56 89 44
Aurelie.Joos@ugent.be

Veerle Piette
0479 36 45 18
Veerle.Piette@vub.be

Onder leiding van:
Dr. Lore Lapeire en Prof. Dr. Kim Beernaert

ZOZOJO: Studie naar de ZOrgnoden en het ZOrggebruik van Jongeren met een Ouder met kanker

