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Informatie over PRIDE-onderzoek  

Informatieformulier voor mensen met Downsyndroom 

 

Waar gaat het over?  

Heb je wel eens gehoord van corona? Corona is een virus, net 

als griep. Corona kan je ziek maken. Oude mensen of mensen 

die wat zwakker zijn, kunnen heel ziek worden van corona. 

Misschien heb je er ook wel wat van gemerkt? Je moet 

bijvoorbeeld een mondkapje op in de supermarkt en je moet 

zoveel mogelijk thuisblijven. Gelukkig is er een vaccin 

gemaakt voor corona. Het vaccin doet een coronabesmetting 

na, zonder dat je er ziek van wordt. Zo leert je lichaam om te 

gaan met de ziekte, waardoor je bij een echte besmetting 

minder of niet ziek wordt. Je krijgt het vaccin in je lichaam 

met een prik.  

In dit onderzoek willen we gaan kijken hoe goed het vaccin werkt bij mensen met het Downsyndroom. 

Om dat te doen hebben we mensen nodig met het Downsyndroom en mensen zonder het 

Downsyndroom. Op deze manier kunnen we vergelijken of het vaccin even goed werkt bij mensen met 

het Downsyndroom als bij mensen zonder het Downsyndroom. 

Je mag zelf beslissen of je meedoet.   
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Wat gaat er gebeuren?  

Om dit onderzoek te doen zullen we allereerst beginnen met bloedprikken. 

    

 

Als je wilt krijg je een zalfje en/of pleister, zodat het bloedprikken minder pijn doet. 
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Daarna krijg je een vaccinatie tegen het coronavirus. 

 

Daarna moet je nog 3x langs komen in het ziekenhuis of we komen thuis langs: 

1. Bloedprikken voor de tweede vaccinatie . 

2. 28 dagen na de tweede vaccinatie om nog een keertje bloed te prikken. 

3. Na 12 maanden na de tweede vaccinatie voor een vingerprik. 

 

Ook vragen we in de week na de vaccinatie of je er last van hebt (bijvoorbeeld pijn aan je arm). Ook 

willen we na een jaar weten of je corona hebt gekregen. 

 

Wanneer en hoe lang?  

Meedoen aan het onderzoek duurt in totaal 1 jaar, waarbij het gaat om 4 bezoeken. Alle bezoeken aan 
het ziekenhuis/thuis duren ongeveer 30 minuten. 
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Wat zijn de voordelen en nadelen?   

Ongemakken 

Misschien vind je het bloedprikken spannend. Het bloedprikken kan pijn doen of vervelend zijn. Dit kan 
wel verzacht worden met een zalfje. Daarnaast kun je ook een blauwe plek krijgen van het bloedprikken. 
We nemen bij iedere bloedafname 4-6 buisjes bloed af. Je hebt zoveel bloed in jouw lichaam dat je daar 
niets van merkt/weinig last van hebt. 

 

Waarom vragen we om jouw hulp? 

We willen onderzoeken of het vaccin bij mensen met het Downsyndroom net zo goed werkt als bij 
mensen zonder Downsyndroom. Met jouw deelname aan dit onderzoek, kunnen we meer te weten 
komen over het coronavaccin. 

 

Belangrijk om te weten:  

 Meedoen is niet verplicht 

 Je mag altijd stoppen zonder dat je hoeft te vertellen waarom 

 Je mag altijd vragen stellen 

 

 

 

 


