Vermoeidheidsonderzoek bij QVS, CVS en jeugdreuma | Niet-vermoeid
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht is een gespecialiseerd centrum in
vermoeidheidsklachten. Naast dat jongeren met vermoeidheidsklachten altijd in het
WKZ terecht kunnen voor zorg, is hier ook een onderzoek gestart naar chronische
vermoeidheid na het doormaken van bijvoorbeeld Q-koorts, COVID-19 of jeugdreuma.
Aan één onderdeel van het onderzoek mogen broers, zussen of vrienden meedoen die
geen last hebben van vermoeidheid. Mocht jij als niet-vermoeide broer, zus, vriend of
vriendin interesse hebben om mee te doen, dan vertellen we je door middel van deze
flyer graag wat meer over het onderzoek en de voorwaarden voor deelname.
Het onderzoek
Het onderzoek naar chronische vermoeidheid bestaat uit twee onderdelen. Als nietvermoeide broer, zus, vriend of vriendin zal jij meedoen aan het eerste onderdeel.
Daarin kijken we of in het lichaam kunnen zien wie er vaak heel moe is (en wie niet).
Helpt dit te verklaren waar chronische vermoeidheidsklachten vandaan komen? Dat
willen we onderzoeken door middel van het verzamelen en vergelijken van bloed,
speeksel, ontlasting en plukjes haar bij jongeren met chronische vermoeidheidsklachten
en niet-vermoeide broers, zussen of vrienden.
Voor jouw deelname zal je één keer naar het ziekenhuis toe komen om bloed te laten
prikken en speeksel, ontlasting en een plukje haar in te leveren. Ook vul je een paar
vragenlijsten in. Daarna is deelname afgerond.
Mag jij meedoen?
Aan het onderzoek mogen 80 niet-vermoeide (oudere of jongere) broers, zussen of
vrienden meedoen van chronisch vermoeide jongeren. Jij kan meedoen als je:
• Tussen de 12 tot en met 29 jaar oud bent.
• Nederlands kan spreken, schrijven, lezen en luisteren.
• Niet ernstig moe bent en geen last hebt van chronische vermoeidheid.
Tenslotte
Twijfel je of je in aanmerking komt voor deelname? In dat geval kan je contact opnemen
met het onderzoeksteam door een mail te sturen naar Anouk Vroegindeweij:
a.vroegindeweij@umcutrecht.nl. Zij zal zo spoedig mogelijk op jouw vraag terugkomen.

