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Hoe ziet het onderzoek eruit? 
 

 Telefonisch overleg over de mogelijkheid tot deelname en uitleg over de studie 
 Thuis invullen van vragenlijsten over uw kind  
 Elektro-encefalografie (EEG)-meting op het Donders Instituut. Hierbij wordt door middel 

van een kapje op het hoofd van uw kind hersenactiviteit gemeten. De meting is zonder 
risico. Leestesten en een synesthesietest worden bij uw kind afgenomen. 

 Anderhalf jaar na de EEG-meting volgt er nog een leestest en synesthesietest bij uw 
kind.  

 
Uw kind kan deelnemen als één van de biologische ouders een vorm van synesthesie heeft. 
Synesthesietests zijn beschikbaar via de websites gno.mpi.nl of synesthete.org (in het engels).  
 
Voor meer informatie over deze tests en over het onderzoek kunt u contact opnemen met de 
onderzoeker: 
mw. Tessa van Leeuwen (Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) 
E-mail: t.vanleeuwen@donders.ru.nl  
Telefoon: 024-3612758 
 
Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het 
Baby Research Center Nijmegen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


