Informatiebrief deelnemers Sporten Versterkt onderzoek

Toestemmingsformulier*
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek Sporten Versterkt
Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie goed
gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Mijn vragen zijn
naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik
heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een
reden behoef op te geven. Ik geef toestemming om de gegevens tot 15 jaar na afloop van dit
onderzoek te bewaren. Alleen het onderzoeksteam, de monitor die controleert of het onderzoek
goed en betrouwbaar is uitgevoerd en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben toegang tot
uw gegevens. Mijn behandelaar mag weten dat ik deelneem aan dit onderzoek. Als u gedurende
het onderzoek een FitBits activiteitstracker gebruikt, dan gebruikt u deze onder voorwaarden en
verantwoordelijkheid van de leverancier. Uw gegevens worden dus niet zonder uw toestemming
aan derden verstrekt.
- Ik stem toe met deelname aan het onderzoek.
Naam
:
Geboortedatum
:
Handtekening

:

Datum:

Voor toekomstig onderzoek kunnen we uw deelname wellicht weer goed gebruiken. Mogen we u in
de toekomst eventueel nog eens benaderen voor onderzoek? U kunt ook dan altijd weigeren, zonder
opgave van reden.
- Ik stem toe dat de onderzoekers mij voor toekomstig onderzoek mogen benaderen.
Handtekening
:
Datum:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor onderzoeker
- Ondergetekende verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over
het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging
van de deelname door bovengenoemde persoon, voor haar/hem, verder geen gevolgen heeft.
Naam
:
Functie
:
Handtekening
:
Datum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Dit formulier is bestemd voor onderzoek met personen van 16 jaar en ouder die wilsbekwaam zijn. Bij dit soort onderzoek
moet door de betrokkenen zelf toestemming worden verleend.
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