E2.1 Toestemmingsformulier PROM versie 2 dd 20-03-2019

Toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek:
‘Kunnen zoetstoffen de bacteriesamenstelling in de mond verbeteren? Een klinisch
verkennend onderzoek.
●

Ik weet dat meedoen aan het onderzoek vrijwillig is.

●

Ik heb de informatiebrief voor proefpersonen gelezen. Ik heb de informatie in de
informatiebrief voor proefpersonen begrepen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn
vragen zijn voldoende beantwoord door de hoofdonderzoeker. Ik had genoeg tijd om
te beslissen of ik meedoe.

●

Ik heb begrepen dat ik op ieder moment kan stoppen met deelname aan het
onderzoek. Ik hoef geen reden te geven als ik wil stoppen met het onderzoek. Er zijn
geen consequenties voor mij wanneer ik stop met het onderzoek.

●

Ik geef toestemming dat na het onderzoek de gecodeerde onderzoeksgegevens 15 jaar
worden bewaard en de gecodeerde tandplak gedurende 5 jaar wordt bewaard.

●

Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Deze mensen staan
vermeld in de informatiebrief voor proefpersonen. Ik geef hiervoor toestemming.

●

Ik geef toestemming dat mijn tandarts op de hoogte wordt gebracht van mijn
deelname aan het onderzoek.

●

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en
lichaamsmateriaal (plaquemonsters) om de onderzoeksvraag in dit onderzoek te
beantwoorden.

●

Ik geef wel/geen* toestemming om geïnformeerd te worden over nieuwe bevindingen
/ informatie met betrekking tot mijn gezondheid en toekomstige medische zorg die
tijdens het onderzoek worden ontdekt.**

●

Ik geef wel/geen* toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor
een vervolgonderzoek.

●

Ik geef wel/geen* toestemming om de gegevens die tijdens dit onderzoek worden
verzameld ook voor vervolgonderzoek op het gebied van mondgezondheid te
gebruiken.

●

Ik wil meedoen aan dit onderzoek en zal me aan de instructies voor het onderzoek
houden.
* omcirkel wat van toepassing is
** Wanneer u geen toestemming geeft dan kunt u niet meedoen aan het onderzoek

Pagina 1 van 2

E2.1 Toestemmingsformulier PROM versie 2 dd 20-03-2019

_______________________________________________________________________
Naam van de deelnemer

Handtekening van de deelnemer

Datum (dd/mm/jj)

E-mailadres van de deelnemer: _______________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde
onderzoek.
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

_______________________________________________________________________
Naam van de onderzoeker

Handtekening van de onderzoeker

Datum (dd/mm/jj)

(hoofdonderzoeker of diens vertegenwoordiger)
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