iBerry Study 2.0
Het onderzoek naar de jeugd van tegenwoordig

Hé, hoe
is het?

Meer weten of vragen?
Bel ons op 010-7035978
of mail naar iberrystudy@erasmusmc.nl
Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Dp-0426
Website www.iberrystudy.nl
Instagram @theiberrystudy
Facebook www.facebook.com/iBerryStudy

Doe weer
mee!

iBerry Study 2.0

Hé, hoe is het?

Wil je meer informatie over de metingen?
Vraag de onderzoekers!

Het is alweer een tijd geleden dat je alleen of met je ouder(s)/verzorger(s)
bent langsgekomen op het onderzoekscentrum. Wij zijn benieuwd wat er in de
tussentijd allemaal is gebeurd!

We nodigen je uit!

Graag willen we je daarom opnieuw uitnodigen om één keer naar ons onderzoekscentrum
te komen. Het draait dit keer om jou en één ouder of verzorger, maar je mag natuurlijk ook
alleen komen. De afspraak duurt maximaal 3 uur. We zullen jullie binnenkort bellen om alles
uit te leggen, vragen te beantwoorden en mogelijk een afspraak in te plannen!
We plannen de afspraak alleen op een moment dat het jou uitkomt. Dit kan onder schooltijd,
buiten school, werk of in een vakantie. Jij bepaalt wanneer!

Wat doen we?

We zullen je vragen naar dingen die veranderd zijn
sinds de vorige meting, maar we vragen je ook naar
verschillende nieuwe onderwerpen.
Bij jou nemen we graag een interview en lichamelijke
metingen af. We vragen je ook om 2 vragenlijsten
in te vullen. Na de afspraak krijg je geen vragenlijsten meer.
Als je ouder of verzorger meekomt vragen we die
ook om mee te doen aan een interview, lichamelijke
metingen en 2 vragenlijsten!
Alle onderdelen zijn natuurlijk weer vrijwillig!
Ben jij een typische uitslaper? Of heb je aan
paar uur slaap voldoende? Ben jij een druktemaker of meer een luiaard? Wij zijn benieuwd!
Alleen als jij dat wilt, geven we je aan het einde
van de afspraak een horloge mee naar huis om je
slaap- en activiteitenritme te meten! Deze draag
je 9 dagen waarbij je elke dag een paar korte
vragen beantwoordt. Daarna stuur je hem weer
naar ons terug.

Hé topper, bedankt!

Zonder jou zouden we ons onderzoek niet kunnen uitvoeren! Om je te bedanken
dat je meedoet krijg je van ons na je bezoek een cadeaubon t.w.v. €25,-.
Als je ook meedoet met de slaap- en activiteitenmeting krijg je een extra
cadeaubon t.w.v. €10,-. Daarnaast kan je kans maken op een city-trip
voor 2 personen!

Waarom zou je eigenlijk meedoen?

Naast de cadeaubon heb je zelf geen direct voordeel aan deelname, maar de
volgende generatie jongeren heeft dat wel! Aangezien jij hebt meegedaan aan
de iBerry Study, is jouw deelname aan de iBerry Study 2.0 extra waardevol om
te leren hoe jongeren veranderen over de jaren heen. Verder leer je veel over
jezelf en zorgen wij voor een gezellige afspraak! We hopen dat we je snel weer
mogen zien!
Natuurlijk worden jouw gegevens ook dit keer uitsluitend anoniem verwerkt
en onder streng toezicht beschermd. Zie voor meer informatie AVG.nl

Druktemaker?

Luiaard?

Meer
weten?

