
Beste ouder/verzorger,

Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek “Equal-Life” van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). Het onderzoek wordt geleid door mijzelf en gaat over het 
effect van onze omgeving op de gezondheid van kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar.

Waarom doen we dit onderzoek? Iedereen wil dat zijn of haar kind gezond is, maar de 
realiteit is dat zowel mentale gezondheidsklachten (zoals depressie of hyperactiviteit) 
en fysieke gezondheidsklachten (zoals obesitas of allergieën) zich steeds vaker 
voordoen bij kinderen. Het is belangrijk om te weten welke rol onze omgeving 
(zoals de hoeveelheid groen, geluid of luchtkwaliteit) hierin speelt. Wat kunnen 
we doen om een kind in een zo gezond mogelijke omgeving te laten opgroeien en 
geen directe of latere negatieve gevolgen te laten ondervinden van onze omgeving?

Wat gaan we doen? Dit onderzoek is de eerste stap in een langere reeks onderzoeken. 
Deze eerste stap heeft als doel in kaart te brengen welke plekken kinderen en 
jongeren bezoeken gedurende een dag en gedurende een week, hoe vaak ze hier 
komen en wat ze hier zo al doen. Zo weten wij welke omgevingen belangrijk zijn voor 
ons vervolgonderzoek. Een tweede doel is het onderzoeken van de verschillen in 
bezochte plekken voor corona en nu in de huidige situatie inclusief de versoepelingen. 

Wie zoeken we? Ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen in de leeftijd tot 21 jaar 
en jongeren van 13 tot 21 jaar

Wat wordt er verwacht van u als deelnemer? U zult als deelnemer een vragenlijst 
invullen van ca. 20-30 min. Deze vragenlijst bevat een aantal algemene vragen (o.a. 
4-cijferige postcode, gezinssamenstelling, leeftijd kind, geslacht kind) en een dagboek 
element waarbij o.a. gevraagd wordt de locaties op te noemen die dagelijks of wekelijks 
bezocht worden en welke activiteit(en) hier plaatst vinden. Zoveel mogelijk vragen, 
ook in het dagboek element, zullen worden gesteld in de vorm van meerkeuzevragen. 
Onder de deelnemers wordt 6x een Bol.com cadeaubon van 20 euro verloot.

Wat gebeurt er met uw gegevens? De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Ze worden op een veilige plek opgeslagen en beveiligd met 
een wachtwoord. De antwoorden op de vragen zijn volledig anoniem en niet terug te 
leiden naar een persoon.

Wilt u deelnemen? Volg dan de link via de QR-code naar de vragenlijst. U kunt de 
antwoorden tussentijds bewaren en later verder gaan.

Met vriendelijke groet,
Maud Dohmen
Onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven
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https://tueindhoven.limequery.com/756669?lang=nl


