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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 

Nederlandse titel: ‘Evaluatie van de effecten van een prebiotische 

mondspoeling op het ecosysteem in de mond- de INORE-studie.’ 

Engelse titel: ‘The evaluation of the effects of a prebiotic mouth rinse on the oral ecosystem - the 

INORE study’ 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze 

brief omdat u belangstelling hebt getoond voor het bovengenoemde onderzoek. Voordat u beslist of 

u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze 

informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk 

deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen. U 

kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Meer informatie over meedoen aan zo’n 

onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  

 

1. Algemene informatie 

Dit klinische onderzoek wordt gedaan door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 

(ACTA) met ondersteuning van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, binnen de 

stichting “LSH-TKI” met een bijdrage van ACTA, de Nederlandse organisatie voor Toegepast-

Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Philips. Voor dit onderzoek zijn 62 proefpersonen uit 

Nederland nodig. De medisch-ethische toetsingscommissie van het Amsterdam Universitair Medisch 

Centrum, locatie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd (CCMO referentienummer 

NL72143.018.19). Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure 

‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de veranderingen in de samenstelling van de mondbacteriën in 

(tong/tand)plaque te onderzoeken. Mogelijke veranderingen ontstaan door eerst twee weken van 

een 10% inuline-bevattende mondspoelmiddel (wash-in periode) te gebruiken, gevolgd door twee 

weken het gebit niet te poetsen in combinatie met het mondspoelmiddel (experimentele 

gingivitisfase) en daarna een herstelperiode van twee weken met normale mondhygiëne 

gecombineerd met het mondspoelmiddel (herstelperiode). Het effect van spoelen met inuline 

vergelijken we met het effect van het spoelen met een placebo. Een placebo is een middel zonder 

werkzame stof, een ‘nepmiddel’, in dit geval een 0.5% keukenzoutoplossing. We hebben tot doel om 

over de resultaten te publiceren in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.  
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3. Achtergrond van het onderzoek 

Op basis van eerder onderzoek, verwachten we dat het spoelen met een inuline oplossing de 

veerkracht van de mond zal versterken. Wanneer de veerkracht van de mond goed is, dan zal 

tijdens de periode van niet-poetsen de mond gezonder blijven en sneller herstellen wanneer er toch 

een keer ontsteking in de mond ontstaat.  

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer 10 weken, waarvan 7 weken voor de studie. Het eerste 

bezoek is om te bepalen of u geschikt bent om mee te doen (screening). Dit doen we tijdens een 

mondonderzoek dat vergelijkbaar is met een periodieke controle bij de tandarts. Ook vraagt de 

onderzoeker met behulp van een vragenlijst naar uw medische geschiedenis, omdat sommige 

medische aandoeningen invloed hebben op de uitkomsten van het onderzoek. Soms vinden we bij 

de screening iets dat verder medisch moet worden onderzocht. We vertellen u dit altijd. Verder 

onderzoek gebeurt in dat geval door de eigen tandarts. De kosten hiervan zijn voor uw eigen 

rekening. Het kan ook voorkomen dat u gezond bent, maar toch niet geschikt bent voor deelname. 

 

U gaat zes weken een spoelmiddel gebruiken. De ene helft van de proefpersonen krijgt het 

testmiddel met inuline, de andere helft krijgt de placebo met keukenzout. Loting bepaalt welk 

spoelmiddel u krijgt. De klinische onderzoekers weten niet in welke groep u zit, zij voeren de 

metingen blind uit. Op de laatste dag van de studie zullen we u vragen welke van de twee middelen 

u denkt dat u gebruikt heeft tijdens het onderzoek. 

 

Corona 

We passen tijdens alle bezoeken de infectiepreventie maatregelen toe zoals deze in de richtlijnen 

voor de mondzorg beschreven zijn. Mocht u als deelnemer positief testen, dan vragen we u dat door 

te geven, zodat besproken kan worden wat de eventuele invloed hiervan op de 

onderzoeksdeelname is. 

 

Bezoeken en metingen 

Voor het onderzoek is het nodig dat u zeven keer naar ACTA komt. U krijgt voorafgaand aan elk 

bezoek een herinnering via WhatsApp. Als u deze herinneringen niet wilt ontvangen dan kunt u dit 

voorafgaand aan het onderzoek aangeven. Een bezoek duurt maximaal 30 minuten. Er zal dan het 

volgende gebeuren: 

Tijdens de bezoeken vindt een kort mondonderzoek plaats en worden/wordt:  

- lichtfoto’s gemaakt van uw mond met een fluorescentiecamera, zodat we rode fluorescentie van 

uw tandplaque kunnen vastleggen als deze aanwezig is. Om deze fluorescentie te zien kijken we 

met licht van een specifieke golflengte (blauwpaars licht) of de tandplaque daarna licht van een 

andere golflengte laat zien. We kijken specifiek naar rode fluorescentie van de tandplaque omdat 

dit mogelijk een aanwijzing is voor ontsteking in de mond;  

- speeksel verzameld zodat we de zuurgraad (pH) van het speeksel kunnen bepalen 
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- tandplaque verzameld met een plastic schrapertje en tongplaque verzameld door met een mini-

borsteltje over de tong te vegen zodat we de bacteriële samenstelling kunnen bepalen met DNA-

sequensen techniek. Met deze methode kunnen we in detail kijken welke bacteriën er in de 

plaque zitten en of er veranderingen plaatsvinden in de loop van het onderzoek; 

- lichtabsorptie-opnames gemaakt van uw tandvlees om de gezondheid van het tandvlees met een 

nieuwe methode te meten.  

- tandvleesonderzoek gedaan (vergelijkbaar met een halfjaarlijkse controle) om de gezondheid van 
tandvlees te meten.  

 

 

 

De bovenstaande figuur geeft het onderzoek weer.  

 

5. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt.  

 

De regels zijn dat u:  

- het mondspoelmiddel gebruikt volgens de uitleg; 

- vanaf de screening tot het eind van het onderzoek, behalve in de twee weken van niet poetsen, 

alleen de standaard tandpasta gebruikt (deze krijgt u uitgereikt);  

- de instructies bij het onderzoek goed navolgt; 

- niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet; 

- afspraken voor bezoeken nakomt. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

- wanneer u door een arts voorgeschreven geneesmiddelen gaat gebruiken. 
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- voordat u niet voorgeschreven geneesmiddelen gaat gebruiken bijvoorbeeld homeopathische 

geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist zijn. 

- als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

- als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

- als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

- als uw contactgegevens wijzigen. 

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Wordt u 

tijdens het onderzoek zwanger? Laat dit dan direct weten aan de onderzoeker.  

 

Regels voor het hele onderzoek: 

Als u meedoet, vragen we u om  

- een keer naar ACTA te komen om te bepalen of u geschikt bent om mee te doen aan het 

onderzoek (dit noemen wij de screening); 

- op vaste momenten zeven keer naar ACTA te komen voor een mondonderzoek dat maximaal 30 

minuten duurt; 

- tijdens het onderzoek, gedurende de aangewezen periodes, een standaard tandpasta gebruiken, 

wij geven deze aan u; 

- tijdens de volledige onderzoekstijd geen ander mondspoelmiddel (mondwater) gebruiken en uw 

tong niet te reinigen; 

- 24 uur voor elk bezoek uw gebit niet te poetsen of uw mond op een andere manier te reinigen. Dit 

betekent dat u de avond en de daaropvolgende ochtend van de afspraak niet meer mag poetsen 

of tussen de tanden mag reinigen; 

- 1 uur voor een bezoek niets te eten of te drinken met uitzondering van kraanwater; 

- geen tandheelkundige behandelingen (inclusief controles) te plannen in de weken van het 

onderzoek. 

 

Aanvullende regels: 

- Gedurende eerste twee weken spoelt u viermaal per dag met een mondspoeling. U spoelt 

driemaal na een hoofdmaaltijd en eenmaal voor het slapengaan. Dit doet u door tweemaal achter 

elkaar 30 seconden te spoelen met een verse mondspoeling. We vragen u om daarna een uur de 

mond niet te spoelen, niet te eten of drinken en/of de tanden te poetsen. 

- Na twee weken gebruik van het spoelmiddel vragen we u om in de daarop opvolgende twee 

weken uw mond niet te reinigen en om daarnaast het spoelmiddel te blijven gebruiken. Dit 

betekent dat u die weken niet kunt poetsen, de tong niet mag reinigen, geen spoelmiddel 

(mondwater, uitgezonderd het spoelmiddel van de studie) mag gebruiken of tussen de tanden 

mag reinigen. 

- Na de periode van vier weken spoelmiddelgebruik waarvan twee weken ook niet poetsen, gaat u 

uw mond weer reinigen zoals u gewend was en gebruikt u nog twee weken het spoelmiddel. 

- In totaal gebruikt u het spoelmiddel zes weken. 

 

Locatie van het onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam. 
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6. Mogelijke bijwerkingen en ongemakken 

We verwachten geen bijwerkingen door het gebruik van de mondspoelmiddelen, al kunt u 

kortdurend een lichte nasmaak in de mond ervaren. Bij de tandvleesmetingen (een procedure die 

normaal ook door een tandarts wordt uitgevoerd tijdens een controle) is het normaal om een lichte 

gevoeligheid te ervaren. Tijdens de niet-poetsenperiode kan uw tandvlees een beetje gevoelig 

worden, maar dit hoeft niet te gebeuren. Eventuele gevoeligheid verdwijnt wanneer u uw mond weer 

gaat reinigen. 

 

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. U 

heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer 

kennis over het gebruiken van inuline als stof (prebiotica) om de mond gezond te houden. Nadelen 

van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn dat u in totaal acht keer naar ACTA moet komen en 

dat u afspraken, regels en instructies heeft waaraan u zich moet houden. Al deze zaken zijn hiervoor 

onder de punten 4, 5 en 6 beschreven. 

 

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich 

altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn 

verzameld, kunnen worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het 

onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of 

u blijft meedoen. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

- alle bezoeken volgens het schema/zoals beschreven onder punt 4 voorbij zijn; 

- u zelf kiest om te stoppen;  

- u zwanger wordt; 

- de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen; 

- het onderzoeksconsortium, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, 

besluit om het onderzoek te stoppen. 

 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten 

van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer een jaar na uw deelname.  

De onderzoeker kan u ook vertellen in welke groep u zat. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit tegen de 

onderzoeker zeggen. Hij/zij mag het u dan niet vertellen. 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 
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Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en plaquemonsters verzameld, gebruikt en 

bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw 

gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens en uw lichaamsmateriaal is 

nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten 

te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en plaquemonsters uw 

toestemming. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw plaquemonsters een code. Uw naam en 

andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met een 

sleutel zijn gegevens tot u te herleiden. Deze sleutel blijft veilig opgeborgen in de 

onderzoeksinstelling. Onderzoekspartners TNO en Philips verbinden zich ertoe uw privacyrechten te 

respecteren en ontvangen geen herleidbare persoonsgegevens van u. Andere onderzoekspartners 

ontvangen in het geheel geen gegevens van u. Er gaan alleen gecodeerde gegevens van u en de 

afgenomen plaque samples (hier gedefinieerd als lichaamsmateriaal) naar TNO voor DNA 

verwerking en de data analyses. De uitkomsten van de analyses van de plaquemonsters worden 

daarna met behulp van die code gedeeld met ACTA.  

 

Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Sommige personen hebben op de onderzoekslocatie toegang tot al uw onderzoeksgegevens. Ook 

tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en 

betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd, de controleur die door de opdrachtgever van het onderzoek is 

ingehuurd en de direct betrokken onderzoekers. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor 

deze inzage toestemming te geven. 

 

Bewaartermijn gegevens 

Uw gegevens moeten 20 jaar worden bewaard op de ACTA onderzoekslocatie. Uw 

lichaamsmateriaal (plaque samples) wordt onmiddellijk na gebruik vernietigd. 

 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het 

onderzoek maar wel voor u Als dit belangrijk is voor uw (mond)gezondheid, dan zult u op de hoogte 

worden gesteld door de onderzoeker. U kunt dan met uw eigen tandarts bespreken wat er gedaan 

moet worden. U geeft toestemming aan ons voor het informeren van uw tandarts dat u meedoet aan 

dit onderzoek. 

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. De 

onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt kunnen nog 

wel gebruikt worden in het onderzoek. 
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Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over uw rechten kunt u contact 

opnemen met de hoofdonderzoeker bij ACTA. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw 

persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoekers. U kunt ook 

contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van ACTA of de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Registratie van het onderzoek 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke 

onderzoeken namelijk het Nederlands Trial Register (www.trialregister.nl). Daarin zijn geen 

gegevens opgenomen die naar u herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een 

samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder 

registratienummer NL8428.  

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt 

schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage 4 vindt u meer informatie over de 

verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

 

12. Informeren tandarts 

Wij sturen uw tandarts altijd een brief om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is 

voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. Als er 

gedurende het onderzoek onverwachte bevindingen zijn, bijvoorbeeld in uw mondgezondheid, doen 

wij alles om u daarover het juiste advies te geven. Voor behandeling kunt u worden verwezen naar 

uw eigen tandarts. U kunt niet deelnemen aan het onderzoek als u geen eigen tandarts heeft. 

 

13. Vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding, deze is inclusief reiskosten. 

Wanneer u meedoet en het onderzoek helemaal afmaakt, dan ontvangt u na afloop € 400,-. 

Wanneer u tijdens het onderzoek stopt, dan ontvangt u €25,- per afgerond bezoek. Wanneer u wilt 

meedoen aan het onderzoek, maar er blijkt tijdens het eerste bezoek dat u niet geschikt bent voor 

deelname, dan ontvangt u een vergoeding van € 15,-. 

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker. Voor onafhankelijk advies over 

meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke deskundige. Zij weet veel over het 

onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw 

behandelend (tand)arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van 

ACTA. Alle gegevens vindt u in bijlage 1: Contactgegevens. 
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15. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat 

u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de 

onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

16. Bijlagen bij deze informatie 

Bijlagen in dit document: 

1. Contactgegevens ACTA 

2. Toestemmingsformulier  

Losse bijlagen: 

3. Informatie over de verzekering  

4. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’ 

(versie februari 2019).  

5. Route beschrijving 

 

Bijlage 1: contactgegevens ACTA 

Hoofdonderzoeker: 

Prof. dr. E. (Egija) Zaura  

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam |Preventieve Tandheelkunde |  

Gustav Mahlerlaan 3004 | 1081 LA Amsterdam | T +31 (0)20 - 5980 684 | e.zaura@acta.nl 

 

Coördinerende onderzoeker: 

Dr. C.M.C. (Catherine) Volgenant| T +31 20 59 80 596 | c.volgenant@acta.nl 

 

Onafhankelijk deskundige: 

Dr. C.C. Bonifacio 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam | Kindertandheelkunde |  

Gustav Mahlerlaan 3004 | 1081 LA Amsterdam | T +31 20 59 80 597 | c.bonifacio@acta.nl 

 

Klachtenfunctionaris ACTA: 

Mevrouw A.G. Buis – de Vos 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam | Zorginstituut |  

Gustav Mahlerlaan 3004 | 1081 LA Amsterdam | T +31 6 2153 84 75 | a.g.buis-de.vos@acta.nl 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming ACTA: 

Mr. drs. M.A. Verkijk 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam | ACTA bestuur en management |  

Gustav Mahlerlaan 3004 | 1081 LA Amsterdam | T +31 20 59 80636 | fg@acta.nl  
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Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 

ACTA, een samenwerkingsverband van UvA en Stichting VU. Voor meer informatie over uw rechten 

kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker of kijken op 

https://www.acta.nl/nl/patientenzorg/bescherming-persoonsgegevens/index.aspx 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht!

https://www.acta.nl/nl/patientenzorg/bescherming-persoonsgegevens/index.aspx
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Bijlage 2: Toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek: 

‘Evaluatie van de effecten van een prebiotische mondspoeling op het orale ecosysteem - 

de INORE-studie.’ 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik 

had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn tandarts dat ik meedoe aan dit onderzoek.  

- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn tandarts als er onverwachte bevindingen zijn die van 

belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en lichaamsmateriaal 

(plaquemonsters) voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens kunnen 

krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door 

deze personen. 

- Ik geef toestemming dat na het onderzoek de gecodeerde onderzoeksgegevens 20 jaar worden bewaard. 

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

vervolgonderzoek. 

- Ik wil wel/niet* geïnformeerd worden over in welke groep ik zat. 

- Ik geef wel/geen* toestemming aan de onderzoekspartijen uit de informatiebrief om mijn 

onderzoeksgegevens in de toekomst te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 

mondgezondheid. 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek en zal me aan de instructies voor het onderzoek houden. 

 

Naam proefpersoon: …………………………………………………………………………… 

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar 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 onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): ………………………………………… 

 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het toestemmingsformulier. 


