
 

Hallo, 

Ik ben Amber Vancayseele, studente klinische orthopedagogiek en Disability Studies aan de 

Universiteit van Gent. Momenteel ben ik een thesis aan het schrijven over jongvolwassenen (18-25 

jaar) met een ouder die zorgbehoevend is omwille van een chronische lichamelijke ziekte of een 

langdurige lichamelijke beperking. Omdat er in Vlaanderen weinig specifieke aandacht is voor deze 

leeftijdsgroep wil ik in mijn thesis hun stem en perspectief centraal plaatsen. Daarom ben ik op zoek 

naar personen die bereid zijn om in het kader van mijn thesis geïnterviewd te worden.  

 Ben jij tussen de 18 en de 25 jaar? 

 Heb jij een ouder met een chronische lichamelijke ziekte of een langdurige lichamelijke 

beperking? 

 Heb je op regelmatige basis contact met deze ouder door bijvoorbeeld met deze ouder 

samen te wonen of deze minstens op wekelijkse basis te bezoeken?   

 

Dan kan jouw medewerking zeker van pas komen.  Graag zou ik met jou een interview afnemen 

waarin jij jouw ervaringen kan delen omtrent de invloed van de ziekte of beperking van jouw ouder 

op jouw leven. Zo wil ik onder andere aandacht hebben voor uitdagingen waar jij mogelijks mee 

geconfronteerd wordt, maar ook wat jij als waardevol en positief ervaart, wat voor jou bronnen van 

veerkracht zijn waar jij steun uit haalt en wie of wat jou helpt of zou kunnen helpen. Aansluitend 

hierbij komen een aantal thema’s aan bod zoals studeren of werken, sociale relaties, 

vrijetijdsbesteding en de toekomst. Je mag gerust ook zelf thema’s aanhalen die jij relevant vindt.  

Ik besef dat dit onderwerp gevoelig kan liggen om over te spreken. Indien je bepaalde zaken liever 

niet bespreekt of tijdens het interview nood hebt aan een pauze, is dit helemaal geen probleem en 

kan je dit op elk moment aangeven. Dit interview zal ongeveer 1 à 2 uur in beslag nemen en kan 

indien gewenst ook opgesplitst worden in meerdere gesprekken. Ik kan bij jou thuis of eventueel op 

kot langskomen of we spreken af op een andere plaats waar jij je comfortabel bij voelt en waar we 

op een rustige manier kunnen spreken. Het interview zal opgenomen worden zodat alles achteraf 

uitgeschreven kan worden in de vorm van een transcriptie die vervolgens geanalyseerd zal worden. 

De opname wordt daarna echter onmiddellijk verwijderd. Alles wordt op vertrouwelijke wijze 

verwerkt en jouw anonimiteit wordt gegarandeerd.   



Indien je bereid bent om deel te nemen, iemand kent die hier tot bereid is of meer informatie wenst, 

kan je contact opnemen met mij via mijn e-mailadres amber.vancayseele@ugent.be. Ik zou je alvast 

heel erg dankbaar zijn voor je medewerking. 

Met vriendelijke groeten,  

Amber 
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