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Informatie over onderzoek voor kinderen tot 11 jaar
Het ‘Coronavirus’ bij kinderen, de lange termijn.
(COPP2 studie)
Waar gaat het over?
Een paar maanden geleden kwam jij bij de dokter. Je bleek
besmet met het nieuwe coronavirus. Misschien heb je daarvoor
in het ziekenhuis gelegen. Nu willen wij je vragen om mee te
doen aan een onderzoek om te kijken naar je gezondheid na de
besmetting met het coronavirus. We willen graag weten of we
wat testen mogen doen. We kijken je na en doen een paar
onderzoeken. Als je nog veel klachten hebt maken we ook een
plaatje van je longen of een filmpje van je hart. Zo kunnen we
zien hoe gezond jouw longen en hart zijn.
Doe jij mee? Dat mag jij zelf beslissen, samen met jouw ouders.

Wat gaat er gebeuren?
We vragen je om vragenlijsten in te vullen. Als je 6 of
7 jaar oud bent vul je 2 vragenlijsten in. Ben je ouder
dan 8 jaar dan zijn het er 3.
We luisteren naar je longen en je hart en kijken je na.
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We doen 3 soorten ademtesten. Dat gaat als
volgt:
- Je krijgt een klemmetje op je neus met
kussentjes aan de binnenkant.
- Test 1: Je ademt een paar minuten rustig in een
masker. We vangen de lucht die jij uitademt op.
- Test 2: We doen een blaastest. Je moet dan zo
hard als je kan uitblazen in een buisje. Als je dat
een paar keer gedaan hebt krijg je een paar pufjes die je longen helpen en daarna moet je
nog een paar keer zo hard mogelijk uitblazen.
- Test 3: Ben je ouder dan 8 jaar? Dan willen we ook meten hoeveel lucht erin jouw longen
past. Hiervoor ga je in een soort telefooncel zitten
en adem je rustig door een pijpje.
De meeste kinderen vinden het leuk om deze
blaastesten te doen. Sommige kinderen vinden het
klemmetje vervelend. Ook is het soms een beetje
saai.
Daarna gaan we fietsen. Zo kijken we of jij je goed
kan inspannen. We gaan je helpen door je toe te
juichen. Je hebt je sportkleren aan. Terwijl jij fietst
draag je een kapje op je mond en neus. Hierdoor
weten wij hoe het met jouw longen gaat.
We willen ook graag een reuktest met je doen. Hierbij mag je aan verschillende stiften ruiken
en ons vertellen welke geur het is.
Aan het einde nemen we, als jij en je ouders het goed vinden, een beetje bloed bij je af en
vangen we dit op in een buisje. Dit kan een beetje
pijnlijk zijn maar duurt maar 2 minuutjes. Je mag er ook
voor kiezen om niet mee te doen aan het
bloedonderzoek.
Als je in het ziekenhuis in Amsterdam komt voor de
onderzoeken, zullen we je ook vragen stellen over hoe
je je voelt, over je gedachten en over je gedrag.

Bij sommige kinderen onderzoeken we ook hoe je nieren werken. Daarvoor moet je wat plas
inleveren.
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Bij sommige kinderen onderzoeken we de bloedvaten, dan maken we een echo.
Hierbij plaatsen we een “scope” (een klein langwerpig apparaat) op je lichaam en kunnen we
jouw bloedvaten zien.

Als jij nog steeds last hebt van je longen maken we een CT scan. Bij de CT scan schuif je in een
grote buis die foto’s kan maken van de binnenkant van jouw lichaam. Hier voel je helemaal niets van.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 minuut. Tijdens dit onderzoek moet je stil liggen. Je kan nog wel
praten met de onderzoeker.
Als je nog last hebt van je hart, maken we een hartfilmpje. Hierbij plakken we stickers op je
bovenlichaam en kunnen we zien hoe jouw hart klopt. Ook maken we een echo van je hart. Hierbij
plaatsen we een “scope” (een klein langwerpig apparaat) op je bovenlichaam en kunnen we jouw
hart zien bewegen.

Wanneer en hoe lang?
Je komt 1 of 2x naar het ziekenhuis, het duurt maximaal 2 maal 4 uur.

Wat zijn de voordelen en nadelen?





Er zijn geen voordelen voor jou. Behalve dat als we merken dat jouw longen, hart of
nieren toch nog wat ziek zijn, we je daar advies over kunnen geven. Meedoen helpt
de onderzoekers de gevolgen van het coronavirus op jouw longen beter te begrijpen.
Zo kunnen ze later andere kinderen sneller beter maken.
Van fietsen en blazen kan je wat moe worden. Het beantwoorden van de vragen kan
een beetje saai zijn.
Als je niet meedoet aan het onderzoek, heb je geen nadelen.
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Belangrijk om te weten:




Meedoen is niet verplicht.
Je mag altijd stoppen zonder dat je hoeft te vertellen waarom.
Je mag altijd vragen stellen.

Meer weten?
Wil je meer weten over onderzoek of over jouw rechten?
Kijk dan op www.kindenonderzoek.nl
Op deze website staat ook de strip ‘Anne en de Groeneneuzengriep’ over
onderzoek. Hoofdstuk 1, 2, 3, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 zijn van toepassing.

Als je vragen hebt
Vragen kun je met je ouders bespreken. Of je kunt ze samen aan de onderzoeker vragen.
Je kunt de onderzoeker mailen op: copp@amsterdamumc.nl
Schrijf jouw vragen hier op:
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