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Informatie Formulier 12-16 jaar: 

Scholen en Covid onderzoek:  
Transmissie van SARS-CoV-2 infecties binnen middelbare scholen 

 

Beste jongen, meisje,  

Doe je mee aan een onderzoek? Hier lees je meer over het onderzoek en jouw rechten. Lees dit goed, 

want dan weet je waarover je kunt beslissen. Je mag rustig nadenken voordat je beslist. 

Je ouders krijgen ook informatie over dit onderzoek. Je kunt samen met hen praten over het onderzoek. 

Zij zullen samen met jou een beslissing nemen.  

 

Vragen en contact 

Heb je vragen? Bespreek ze met je ouders. Of stel ze aan de onderzoeker. Je kunt je vragen hieronder 

opschrijven.  

Je mag de onderzoeker ook altijd bellen/mailen: Patricia Bruijning-Verhagen 

Email: Scholenencovid@umcutrecht.nl en/of telefoonnummer: 06 50177712 

  

Over het onderzoek 

Dit onderzoek gebeurt in opdracht van het UMC Utrecht. Er doen minimaal 5 scholen mee waar 

recentelijk meerdere besmettingen met het corona virus zijn vastgesteld. 

 

 

Ruimte op jouw vragen op te schrijven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: neem een foto van je vragen, dan heb je ze bij je als je met de arts/onderzoeker gaat praten. 
 

mailto:Scholenencovid@umcutrecht.nl
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Waarom dit onderzoek? 

Je hebt vast al veel gehoord over het coronavirus; op school, thuis, op de televisie. De officiële naam van 

het nieuwe coronavirus is SARS-CoV-2. Het virus kan zich makkelijker verspreiden als  veel mensen lang 

en dichtbij elkaar zitten in een binnenruimte, zoals bij jou op school. Misschien heb je wel gehoord dat 

tieners niet heel erg ziek worden van het coronavirus. Voor zover we nu weten kunnen tieners het virus 

wel doorgeven aan elkaar of aan volwassenen in hun nabije omgeving. Daarom willen wij graag weten of 

middelbare scholen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus door Nederland.  

Hoe werkt meedoen? 

Wij vragen jou om mee te doen, omdat jij op school tijdens de les in de buurt hebt gezeten van een 

leerling en/of docent die besmet is met virus. Wij willen graag weten of 

het virus ook aan jou is doorgegeven. Daarom willen wij speeksel en 

vocht uit je keel en neus afnemen. Hierna zullen we testen of het 

coronavirus in jouw lichaam zit. Tijdens de eerste afname van de 

lichaamsmaterialen stellen we je ook wat vragen over je leeftijd, 

schoolniveau en of je gezondheidsklachten hebt. Op deze manier hopen 

wij meer te weten te komen over de verspreiding van het virus binnen 

middelbare scholen. 

Het vocht uit je keel en neus wordt verzameld met behulp van een 

stokje met een watje eraan. Het speeksel wordt verzameld door een sponsje tussen je wang en tanden 

te houden. We zullen op de eerste dag van het onderzoek bij jou op school komen om het speeksel en 

het vocht af te nemen. Na ongeveer een week komen we terug op jouw school. We willen dan nog een 

keer speeksel en vocht uit je keel afnemen. Drie weken later, dus op dag 28 van het onderzoek, willen 

we graag nog een keer speeksel bij je afnemen. Bij deze drie afname momenten willen we ook graag 

vragen stellen over jouw gezondheid en die van je huisgenoten.  

Jouw lichaamsmateriaal bevat belangrijke informatie voor toekomstig onderzoek naar 

luchtweginfecties. In het toestemmingsformulier kun je aangeven of je het goed vindt dat wij dit 

lichaamsmateriaal hiervoor bewaren in de biobank totdat je 16 jaar wordt. Daarna wordt het materiaal 

vernietigd. Als je geen toestemming geeft voor het bewaren van jouw lichaamsmateriaal, kun je nog 

gewoon meedoen met het onderzoek. Je kunt altijd terugkomen op dit besluit door het intrekformulier 

in te vullen. Dit formulier is toegevoegd aan deze informatiebrief. 

Ongemakken 

De keel-neus-wat kan even een beetje vervelend aanvoelen, maar doet geen pijn. De afname van de 

keel-neus-wat verschilt met de test van de GGD en is minder vervelend. 

Voordelen en nadelen: 

 Je komt te weten of je besmet bent (geweest) met het coronavirus. Verder zijn er geen 
voordelen voor jou. Meedoen helpt beter te begrijpen hoe het coronavirus zich kan verspreiden. 
Als de onderzoekers daar meer over weten kunnen zij beter bepalen wat ze moeten doen om te 
voorkomen dat mensen ziek worden.  

 De keel-neus-wat kan even vervelend zijn. 
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 Als je niet meedoet aan het onderzoek, heb je geen nadelen. 

Vergoeding 

 Je krijgt geen vergoeding als je meedoet. 

 

Jouw rechten 

Moet je meedoen? 

Nee, je mag zelf weten of je meedoet. Als je niet wilt meedoen, dan hoeft dit niet, ook als je ouders dat 

liever wel willen. Als je wilt meedoen, zet je je handtekening op het formulier. Ook daarna mag je altijd 

nog stoppen, als je liever niet meer wilt. Vertel dat dan wel aan de onderzoeker. Je hoeft niet uit te 

leggen waarom je stopt.  

Toestemming intrekken 

Als je wilt stoppen, vertel je dit aan de onderzoeker. Dit heet: je toestemming intrekken. De informatie 

die al is verzameld gebruiken we nog voor het onderzoek.  

 

Jouw gegevens 

Voor het onderzoek hebben we drie dingen nodig die van jou zijn: 

 Persoonsgegevens = informatie over wie jij bent, bijvoorbeeld je 
geboortedatum en waar je woont. 

 
 

 Medische gegevens = (ook een soort persoonsgegevens) informatie over je 
gezondheid, bijvoorbeeld of je ziek bent en of je medicijnen gebruikt. 
 

 Je vocht uit keel en neus. 
 

 

Deze drie dingen zijn nodig bij het doen van het onderzoek. Jij en je ouders geven toestemming zodat 

wij deze dingen mogen gebruiken. Wil je meer weten over wat we precies doen met jouw gegevens? 

Vraag het dan aan je ouders, het staat in hun informatiebrief. Je kunt het ook aan de onderzoeker 

vragen. 

De gegevens (persoonsgegevens en medische gegevens) krijgen een code, bijvoorbeeld letters en cijfers. 

Ze kan een ander niet meteen zien dat de gegevens van jou zijn. Alleen de onderzoeker weet welke code 

bij wie hoort. Andere mensen zien alleen de code, zij weten dus niet jouw naam. 

Jouw beslissing 

Het formulier 

Wil je meedoen? Dan zet je een handtekening op het toestemmingsformulier. We hebben ook een 

handtekening van jouw ouders/voogd nodig. 
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Ook kun je kiezen of je we je later mogen vragen voor een volgend onderzoek. We geven je later 

informatie over het nieuwe onderzoek, dan kun jij beslissen of je wilt meedoen. 

 

Meer weten? 

 

 

Wil je meer weten over onderzoek of jouw rechten? 

Kijk dan op www.kinderonderzoek.nl 

Op deze website staat de strip ‘ Anne en de Groeneneuzengriep’ over 

onderzoek. 

 

 

 

 

 

http://www.kinderonderzoek.nl/

