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Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met 

ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het 

kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere 

hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving 

de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan het 

herstel van het kind. Samen, beter. 

 

Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen. 

Juli 2020 

 

De Bascule 

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden specialistische 

jeugdhulp aan kinderen,  jongeren en gezinnen met 

complexe psychische problemen. Daarnaast houden wij 

ons bezig met wetenschappelijk onderzoek om 

behandelingen te verbeteren en te vernieuwen. Zo 

kunnen wij kinderen een behandeling bieden die volgens 

de nieuwste inzichten is ingericht.  

 

 

 

 

 

Help ons om kinderen die 
niet durven praten beter te 

helpen! 

 

Onderzoek Selectief Mutisme 

 

 

 

 

 

http://www.debascule.com/
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Met 45 minuten van uw tijd kunt u ons 

helpen om de behandeling te verbeteren 

van kinderen die niet durven praten. 

 

 

Selectief mutisme 

Selectief mutisme is een angststoornis die voorkomt bij 

vaak jonge kinderen. Kinderen met selectief mutisme 

durven in bepaalde situaties niet te praten. Ze praten 

bijvoorbeeld thuis wel, maar op school niet. Het spreken 

in die situatie roept dan zoveel angst op bij het kind dat 

het als het ware blokkeert en niet meer spreekt. De 

Bascule behandelt deze kinderen op school. Omdat dat 

de plek is waar het zwijgen plaatsvindt. 

 

 

Hoe wordt selectief mutisme vastgesteld? 

Om selectief mutisme vast te kunnen stellen, maken we 

gebruik van de Selectief Mutisme Vragenlijst (Selective 

Mutism Questionnaire). Deze vragenlijst meet of 

kinderen/jongeren last hebben van selectief mutisme en 

hoeveel last zij hiervan hebben. Dit is de eerste 

Nederlandse vragenlijst waarmee selectief mutisme 

vastgesteld kan worden. 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek  

De Bascule en het Amsterdam UMC onderzoeken de  

Selectief Mutisme Vragenlijst. We willen weten hoe goed 

deze vragenlijst werkt. Dit is belangrijk omdat we 

hiermee de hulp aan kinderen met selectief mutisme 

kunnen te verbeteren. Voor dit onderzoek vragen we 

(ouders van)  kinderen met selectief mutisme om de 

Selectief Mutisme Vragenlijst in te vullen. Om vast te 

kunnen stellen of deze vragenlijst meet wat hij moet 

meten, is het belangrijk dat we ook informatie 

verzamelen over het spreekgedrag van kinderen zonder 

selectief mutisme. 

 

Wij zoeken ouders en kinderen die aan dit onderzoek 

willen meewerken. 

 

Wie kan aan het onderzoek meedoen? 

Om goed vast te stellen of de vragenlijst werkt, zoeken 

wij ouders en kinderen zonder selectief mutisme. De 

kinderen kunnen tussen de 3 en 18 jaar oud zijn. In 

totaal kunnen er 240 kinderen/jongeren deelnemen aan 

dit onderzoek. 

 

 

Hoe werkt het onderzoek? 

Als u met uw kind aan het onderzoek meewerkt, vult u 

online eenmalig twee vragenlijsten in (de Selectief 

Mutisme Vragenlijst en een gedragsvragenlijst). 

Daarnaast wordt u als ouder(s) telefonisch geïnterviewd, 

dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Als uw kind 8 jaar of 

ouder is, stellen we hem of haar ook enkele vragen. Om 

aan het onderzoek deel te nemen, hoeft u niet naar de 

Bascule te komen; u kunt vanuit uw eigen huis 

meewerken.  

 

In totaal kost deelname aan het onderzoek  u in totaal 

zo’n 30 tot 45 minuten. 

 

Privacy 

Als u meedoet aan het onderzoek, slaan wij persoons-

gegevens van u en uw kind op. Wij gaan zeer zorgvuldig 

met deze gegevens om. Uw identiteit en die van uw kind 

kunnen alleen worden achterhaald door het selectief 

mutisme onderzoeksteam van de Bascule. Als u later wilt 

dat uw gegevens uit de databank worden verwijderd, 

kunt u dit altijd aangeven. Uw gegevens worden dan 

verwijderd. 

 

Het gaat bij dit onderzoek om wetenschappelijk en niet 

om individueel onderzoek. Als blijkt dat er bij uw kind 

mogelijk andere psychosociale problemen spelen waarbij 

acute hulp nodig is, zullen wij een verwijzing binnen de 

Bascule regelen en wordt uw deelname aan het 

onderzoek beëindigd.  

 

 

 

 

Doet u mee? 

Als u wilt meewerken aan dit onderzoek, kunt u zich  

opgeven bij het onderzoeksteam:  

selectiefmutisme@debascule.com 

 

Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer.  

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het selectief 

mutisme onderzoeksteam: 

 

020 - 890 15 53 (Chaya Rodrigues Pereira) of  

020 - 566 33 83 (secretariaat).  

 

Wij vertellen u graag meer over dit onderzoek. Alvast 

hartelijk dank voor uw belangstelling.   

 

 

Uitvoering 

Het onderzoek wordt gefinancierd door het fonds 

Stichting Gezondheidszorg Spaarneland en uitgevoerd 

door het Amsterdam UMC en de Bascule. Binnen de 

Bascule wordt dit onderzoek gecoördineerd door drs. 

Chaya Rodrigues Pereira, orthopedagoog en 

onderzoeker. De projectleiders zijn prof. dr. Ramón 

Lindauer en prof. dr. Lisbeth Utens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


