
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.

Wil je deelnemen aan de ZOZOJO
studie?

Wat wordt er van je
verwacht?

Interesse?
Indien vragen of interesse, stuur
een mailtje of bel ons op:

Wie komt in aanmerking?

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

Ouders met kanker in alle fases van
behandeling 
De diagnose is sinds drie maand  gesteld
Jongeren (12-26 jaar) die een ouder hebben
met kanker
Je spreekt vlot Nederlands of Engels
Hulpverleners met ervaring in de zorg voor
jongeren met een ouder met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn op zoek naar ouders, jongeren en hulpverleners voor
interviews. Bij deelname ontvang je een Fnac-bon t.w.v. 25 euro. 

Online interview (± 1u)
Deze zijn gepseudonimiseerd

Invullen vragenlijst met feedback
Seppe Bomeré 
0478 87 50 73
Seppe.Bomere@Ugent.be

Justine Van de Velde
0471 36 48 97
Jusvdvel.Vandevelde@Ugent.be

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

Onder leiding van:
Dr. Lore Lapeire en Prof. Dr. Kim Beernaert
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Je bent tussen de 12 en 26 jaar 

Je kan lezen, schrijven en spreken in
Nederlands of Engels

Je woont voltijds of halftijds in bij de ouder
met kanker.

Je bent op de hoogte van de
kankerdiagnose van de ouder (en de
eventuele huidige therapie)
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U bent ouder dan 18 jaar

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

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

Uw kind kan pleegkind, stiefkind of 
biologisch kind zijn
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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
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