Toestemmingsformulier
BeeBOFT Studie
Landelijk onderzoek op consultatiebureaus naar het opgroeien van jonge kinderen

De wetgeving op het gebied van wetenschappelijk onderzoek schrijft voor dat deelnemers aan een onderzoek wordt
gevraagd officieel toestemming voor deelname te geven. Wij vragen u dan ook om het toestemmingsformulier in te
vullen, te ondertekenen en mee te nemen als u met uw kind naar de afspraak op het consultatiebureau komt.

Ik bevestig dat ik de informatiefolder over bovengenoemd onderzoek heb gelezen.
Ik begrijp de informatie.
Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen en deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
		
Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken.
Ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken
zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven.
Ik geef toestemming de gegevens te verwerken voor de doelen zoals beschreven in de informatiefolder.
Ik geef toestemming voor het bewaren van de verzamelde gegevens door de onderzoekers van TNO/Erasmus MC/
Universiteit Twente en dat de leden van de medisch-ethische toetsingscommissie hier inzage in hebben.
Ik geef toestemming dat het consultatiebureau de groeigegevens van mijn kind verstrekt aan de onderzoekers.
Ik geef toestemming om mijn adresgegevens te gebruiken om mij in de toekomst te vragen voor deelname aan
vervolgonderzoek.
Ik geef toestemming voor het bovenstaande.
Ja
Nee			
									
			

* Hoe vult u het formulier in?
Gebruik alleen zwarte of blauwe pen om de vragenlijst in te vullen.
Beantwoord álle vragen door een kruisje binnen het kader van het hokje JA óf NEE te plaatsen (

)

Als u een verkeerd antwoord hebt aangekruist, maak dan het hokje met het foute antwoord helemaal zwart (
en zet een kruis in het hokje met het goede antwoord (

)

Wilt u op de achterzijde van dit formulier uw adresgegevens invullen en het formulier ondertekenen.

)

Toestemmingsformulier
BeeBOFT Studie
Landelijk onderzoek op consultatiebureaus naar het opgroeien van jonge kinderen.

Mij is gevraagd toestemming te verlenen voor deelname aan bovengenoemd wetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van:

Voornaam kind		

:

Achternaam kind		

:

Geboortedatum kind

: 		

2 0		

dag maand jaar

Naam ouder / verzorger :

Adres			

:

Postcode + woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer		

:

Toekomstige vragenlijsten vul ik bij voorkeur in

E-mailadres		

:

Datum			

:		

Handtekening		

:

via een veilige website op internet

2 0

dag maand jaar

op papier

