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Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek  
 

Wat denk je zelf? - Hoe jouw hersenen voorspellingen maken 
tijdens het leren. 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen uw zoon of dochter om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de 

Universiteit Leiden. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming 
nodig. Uw zoon of dochter moet zelf ook toestemming geven. Voordat u beslist of uw kind 

meedoet aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie 

rustig door en bespreek het met uw kind. 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.  

 

Algemene informatie over meedoen aan zo’n onderzoek vindt u op de website van de 

Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 
 

Dit onderzoek wordt gedaan door de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit 

Leiden, in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Er zullen 
ongeveer 45 jongeren en 45 jongvolwassenen meedoen met het onderzoek. De Leidse 

Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen en de medisch-ethische 

toetsingscommissie Leiden-Den Haag-Delft (METC-LDD) hebben dit onderzoek 

goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van 

de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.  

 

2. Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek gaat over de hersenprocessen die nodig zijn om te kunnen leren. We willen graag 

weten of er verschillen zijn in de manier waarop hersenen van tieners en jongvolwassenen leren. 

Als we beter begrijpen hoe mensen leren, dan kunnen we ze ook beter lesgeven. 
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3. Achtergrond van het onderzoek 
 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de hersenen van jongeren en volwassenen niet precies 

hetzelfde werken. Wij willen weten wat dit betekent voor de manier waarop jongeren en 

jongvolwassenen leren. 

 

We zijn vooral geïnteresseerd in het maken van voorspellingen tijdens leren. Kun je iets beter 

onthouden als je vooraf een voorspelling maakt? Of is het beter om direct het goede 

antwoord te horen? En zijn jongeren net zo goed in het maken van voorspellingen als 

volwassenen? Of doen ze het misschien zelfs beter? 
 

Om dit te kunnen onderzoeken vragen we jongeren en jongvolwassenen om een leertaakje te 

doen terwijl ze in de MRI scanner liggen. Daarnaast laten we ze een aantal taakjes en 

puzzels doen buiten de scanner. 

 

Magnetische Resonantie Imaging (MRI) 
MRI is een techniek waarmee op een patiëntvriendelijke en niet-schadelijke manier 

beeldopnamen van het binnenste van het lichaam worden gemaakt. Naast de toepassing in 
medisch onderzoek wordt MRI ook veel gebruikt in onderzoek bij gezonde deelnemers om 

meer te leren over de werking van het menselijk lichaam. In het huidige onderzoek wordt er 

gekeken naar de werking van de hersenen tijdens het leren van nieuwe informatie. 

 

 

4. Wat meedoen inhoudt 
 

Het onderzoek in het LUMC duurt in totaal ongeveer 2,5 uur. De MRI scan zelf duurt 

ongeveer 1 uur. Daarnaast zal uw zoon of dochter thuis nog een aantal vragenlijsten invullen. 

Dat duurt ongeveer 30 minuten. 
 

• Uw zoon of dochter komt met (tenminste) één ouder naar het LUMC. Bij de ingang 

wordt u door een onderzoeker opgewacht. 

• Voordat het onderzoek van start gaat zullen de onderzoekers uitgebreid uitleg geven 

over het onderzoek en vragen ze u en uw zoon of dochter om een 
toestemmingsformulier in te vullen (zie bijlage). Er wordt ook een bezoek gebracht 

aan de oefenscanner. 

• Daarna verzoeken we de ouders om plaats te nemen in de wachtkamer. We vragen u 

om twee korte vragenlijsten in te vullen over uw kind. 

• Uw zoon of dochter zal beginnen met het oefenen van een aantal computertaakjes 
op de laptop.  
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• Daarna vragen we uw kind om soepele kleding aan te trekken en alle sieraden af te 

doen. (U kunt zelf kleding meenemen van huis.)  

• Dan is het tijd om de MRI scanner in te gaan. Een onderzoeker helpt de deelnemers 
op het bed en schuift ze langzaam de MRI scanner in.  

• In de MRI scanner zullen de deelnemers een leertaken doen, waarbij ze korte feitjes 

leren. Tijdens de taak zullen er foto’s worden gemaakt van de hersenen. Er zullen 

daarnaast ook foto’s gemaakt worden van de hersenen terwijl de deelnemers rusten 

of een filmpje kijken. Tussen de verschillende onderdelen door kunnen de 
deelnemers via een microfoontje met de onderzoekers praten.  

• De scanner maakt kloppende of ratelende harde geluiden. Deelnemers krijgen 

oordoppen en een koptelefoon zodat ze hier zo min mogelijk last van hebben. 

• Het is belangrijk om goed stil te liggen in de scanner. Als deelnemers teveel bewegen 
dan kunnen er geen scherpe foto’s worden genomen.  

• Zodra de deelnemers uit de scanner komen is er een korte pauze. Daarna zullen ze 

nog een aantal taakjes en puzzels doen.  

• Naast het onderzoek in het LUMC vragen wij uw kind om thuis twee vragenlijsten in 

te vullen. Deze vragenlijsten gaan over de manier waarop uw kind leert en problemen 
aanpakt. 

 

5. Wat wordt er van u verwacht 
 

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat u zich aan de volgende 

afspraken houdt. De afspraken zijn dat: 
• tenminste één van de ouders mee komt naar de afspraak 
• u op tijd komt  
• uw zoon of dochter geen metalen in of op het lichaam heeft tijdens het onderzoek, zoals 

sieraden, piercings of een beugel 
 

Voorwaarden om mee te kunnen doen zijn: 

• uw kind is tussen de 11 en 13 jaar  

• uw kind spreekt Nederlands 

• uw kind is rechtshandig 

• uw kind heeft geen metalen implantaten of metalen objecten op het lichaam die niet 
verwijderd kunnen worden 

• uw kind is niet claustrofobisch 

• uw kind heeft geen neurologische of psychiatrische stoornis, geen 
ontwikkelingsachterstand of ernstige leerstoornis en slikt geen medicijnen voor 

psychologische problemen 

 

Wat moet u meenemen? 
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• We vragen uw zoon of dochter om soepel zittende kleding mee te nemen. Denk 

bijvoorbeeld aan een joggingbroek of legging met een sweatshirt. Het is belangrijk 

dat er geen ritsjes, pailletten of grote opdrukken op de kleding zitten. Als u dit niet 
hebt of vergeten bent, dan kunt u kleding van ons gebruiken.  

• We raden u aan om sieraden thuis te laten. 

 

 

6. Mogelijke ongemakken 
 

Veiligheid van MRI 
 

Er is internationaal al veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van MRI en eventuele 
bijwerkingen. Geen van deze onderzoeken geven aanleiding tot ongerustheid ten aanzien 

van de veiligheid. De MRI scanner werkt met magneetvelden. Er worden géén röntgenstralen 

gebruikt.  

 

Ondanks dat MRI scans veilig zijn, bestaan er toch een aantal situaties waarin MRI wel 

ongewenst of gevaarlijk kan zijn. Het gaat hierbij om omstandigheden zoals zwangerschap, 

angst voor kleine ruimtes (claustrofobie), of het hebben van metaal in het lichaam 
(bijvoorbeeld vaatclips of een pacemaker). De onderzoeker zal een vragenlijst hierover met u 

doornemen. 

 

Ongemakken 
 

MRI scans kunnen een aantal ongemakken geven. We proberen deze ongemakken zoveel 

mogelijk te beperken: 

• De MRI scanner maakt veel lawaai. Daarom krijgen deelnemers oordopjes en een 
koptelefoon op. Daarnaast krijgen deelnemers een belletje mee, waarmee ze de 

aandacht van de onderzoekers kunne trekken. Via een microfoontje kunnen ze met 

de onderzoekers praten.  

• Het is belangrijk dat deelnemers tijdens het onderzoek zo stil mogelijk liggen. Om ze 

te helpen om goed stil te liggen zullen de onderzoekers kleine kussentjes rond het 
hoofd plaatsen.  

 
7. Mogelijke voor- en nadelen 
 

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit dat uw 

kind mee kan doen. 
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Uw kind heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Zijn of haar deelname kan 

wel bijdragen betere kennis over de werking van de hersenen bij jongeren en 

jongvolwassenen. Achteraf zeggen veel kinderen dat ze het leuk vonden om mee te doen. 

 
Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn  

• dat u en uw kind een paar uur kwijt zijn aan het onderzoek 
• dat uw kind mogelijk ongemakken ervaart zoals het geluid van de scanner of het stil liggen 

 
Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 4, 5 en 6 beschreven. 

 

 
8. Als u niet wilt dat uw kind meedoet of als u wilt stoppen met het 
onderzoek 
 
U en uw kind beslissen samen of uw kind meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  
 
Als uw kind meedoet, kunt u zich altijd bedenken en aangeven dat uw kind moet stoppen, ook 
tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom uw kind stopt. De gegevens die tot dat 
moment zijn verzameld, kunnen gebruikt worden voor het onderzoek. 
 
Uw kind kan zich tijdens het onderzoek ook bedenken. De onderzoeker zal het onderzoek direct 
stoppen als uw kind daar om vraagt.  
 
 
9. Einde van het onderzoek 
 
Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer een half jaar tot een jaar na uw deelname.  
 

 

10. Gebruik en bewaren van de gegevens van uw kind 
 
Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens en onderzoeksgegevens verzameld, gebruikt en 
bewaard. Het gaat om gegevens zoals de geboortedatum van uw kind. Daarnaast worden er 
testjes afgenomen en hersenscans gemaakt. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van de 
gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en 
de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van de gegevens 
van uw kind. 
 
Vertrouwelijkheid van uw gegevens  
Om de privacy van uw kind te beschermen krijgen alle gegevens een code. De naam van uw kind 
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en andere gegevens die hem of haar direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. 
Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot uw kind te herleiden. De sleutel van de code 
blijft veilig opgeborgen in een met wachtwoord beveiligde folder op het netwerk van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen in Leiden. De gegevens die naar andere betrokken partijen worden 
gestuurd bevatten alleen de code, maar niet de naam van uw kind of andere gegevens waarmee 
hij of zij kan worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de 
gegevens niet tot uw kind te herleiden.   
 
Toegang tot de gegevens voor controle  
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al de gegevens van uw 
kind. 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 de gegevens zijn 
lokale, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden de gegevens van uw kind geheim. Wij vragen u voor deze 
inzage toestemming te geven.  
 
Bewaartermijn gegevens  
De gegevens van uw kind moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie. 
 
Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek 
De gegevens van uw kind kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hersenontwikkeling en leren. Daarvoor zullen de 
gegevens 15 jaar worden bewaard. Als de onderzoeksdata met andere onderzoekers worden 
gedeeld, dan zullen deze nooit tot uw kind herleidbaar zijn. 
 
Onverwachte bevindingen 
De scans die worden gemaakt voor dit onderzoek zijn géén medisch diagnostische scans. 
Bovendien worden de verkregen beelden niet actief door een radioloog gescreend op medische 
afwijkingen. Als er géén onverwachte bevindingen worden geconstateerd betekent dit dus niet 
noodzakelijkerwijs dat er geen afwijkingen aanwezig zijn. Desondanks bestaat er een kans dat er 
een onverwachte medische afwijking wordt gevonden door de persoon die de opnamen maakt of 
achteraf de beelden wetenschappelijk analyseert. In het geval van onverwachte bevindingen zal 
contact worden opgenomen met een radioloog. Als de radioloog vindt dat de onverwachte 
bevindingen verder moeten worden onderzocht, dan zal contact opgenomen worden met de 
huisarts van uw kind. De huisarts zal u over de bevindingen informeren. In verband met mogelijke 
consequenties voor het wetenschappelijk onderzoek zal ook de onderzoeker op de hoogte worden 
gesteld. Als er sprake is van onverwachte bevindingen, dan zal dat meestal in de eerste weken na 
de scan aan het licht komen. 
 
Intrekken toestemming 
U kunt uw toestemming voor gebruik van de persoonsgegevens van uw kind altijd weer intrekken. 
Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige 
onderzoek.  De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming 
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intrekt kunnen nog wel gebruikt worden in het onderzoek.  
 
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 instelling die verantwoordelijk is voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat het Instituut Pedagogische 
Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Zie bijlage A voor 
contactgegevens. 
 
Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact 
op te nemen met het onderzoeksteam. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de 
Gegevensbescherming van de instelling (zie bijlage A) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

11. Verzekering voor proefpersonen 

 

Voor iedereen die meedoet aan onderzoek van het LUMC is standaard een verzekering 

afgesloten. De verzekering dekt schade door het onderzoek. In bijlage B vindt u meer 

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

melden. 

 

12. Vergoeding voor meedoen 
Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt uw kind een cadeautje (een tijdschrift of een spelletje 
ter waarde van 5-10 euro) en u krijgt een vergoeding voor de reiskosten die gemaakt zijn (0,19 
cent per kilometer, met een minimum van 10km). Helaas kunnen we de MRI scans niet mee naar 
huis geven. 
 
 
13. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over 
meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke deskundige prof. Nic van der 
Wee. Hij weet veel over MRI onderzoek van de hersenen, maar heeft niets te maken met dit 
onderzoek. Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de 
hoofdonderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de 
ethiekcommissie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen en/of de klachtenfunctionaris 
van het LUMC. De secretaris van de ethiekcommissie, Dr. Arnoldus, kunt u bereiken via 
d.j.g.arnoldus@fsw.leidenuniv.nl. De klachtenfunctionaris van het LUMC kunt u bereiken via 
klachtenfunctionaris@lumc.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van 
Directoraat Kwaliteit en Patiëntveiligheid (071-5264646; tijdens kantooruren). Zij zullen u 
doorverbinden met de dienstdoende klachtenfunctionaris.  
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14. Ondertekening toestemmingsformulier 
 
Wanneer u tenminste één week bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over 
deelname van uw zoon of dochter 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 
van uw kind aan het onderzoek. Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie 
van deze toestemmingsverklaring. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Dr. Dietsje Jolles, hoofdonderzoeker 

Leiden Institute for Brain and Cognition 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Wassenaarseweg 52 
2333 AK Leiden 

 
Bijlagen bij deze informatie 
A.  Contactgegevens  
B.  Informatie over de verzekering  
C.  Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: contactgegevens 
 
Locatie van het onderzoek 
Leiden University Medical Center (LUMC) 
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden 
 
Hoofdonderzoeker (voor inhoudelijke vragen en klachten) 
Dr. Dietsje Jolles 
d.d.jolles@fsw.leidenuniv.nl 
+31 71 527 6683 
 
Onderzoeksassistent (voor vragen over de planning en andere praktische zaken) 
XXX 
 
Onafhankelijke deskundige  
Prof. Nic van der Wee, psychiater 
n.j.a.van_der_wee@lumc.nl 
+31 71 526 3785 
 
Instelling verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Leiden 
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling 
Drs. R. van Erkel 
r.van.erkel@fsw.leidenuniv.nl 
+31 71 527 3931 

 
Secretaris van de ethiekcommissie van het Instituut Pedagogische Wetenschappen (in 
geval van klachten die u niet met de hoofdonderzoeker kunt bespreken) 
Dr. Arnoldus  
d.j.g.arnoldus@fsw.leidenuniv.nl 
 
Klachtenfunctionaris van het LUMC (in geval van klachten die betrekking hebben op het LUMC) 
De klachtenfunctionaris van het LUMC kunt u bereiken via klachtenfunctionaris@lumc.nl.  
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Directoraat Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid (071-5264646; tijdens kantooruren). Zij zullen u doorverbinden met de 
dienstdoende klachtenfunctionaris.  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 
 
Het LUMC heeft een verzekering afgesloten voor iedereen die meedoet aan het onderzoek. De 
verzekering betaalt de schade die u heeft doordat u aan het onderzoek meedeed. Het gaat om 
schade die u krijgt tijdens het onderzoek, of binnen 4 jaar na het onderzoek. U moet schade 
binnen 4 jaar melden bij de verzekeraar.  
 
Heeft u schade door het onderzoek? Meld dit dan bij deze verzekeraar: CentraMed 
U kunt de verzekeraar telefonisch of per e-mail bereiken.  
 
De verzekeraar van het onderzoek is: 
Naam: CentraMed; 
Adres: Maria Montessorilaan 9, 2719 DB Zoetermeer 
Telefoonnummer:  070 301 70 70 
E-mail: info@centramed.nl 
Polisnummer: 624.530.305 
 
De verzekering betaalt maximaal € 650.000 per proefpersoon, € 5.000.000 voor het hele 
onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever.  
 
Let op: de verzekering dekt de volgende schade niet: 

• Schade door een risico waarover we u informatie hebben gegeven in deze brief. Maar dit 
geldt niet als het risico groter bleek te zijn dan we van tevoren dachten. Of als het risico 
heel onwaarschijnlijk was. 

• Schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 
meegedaan. 

• Schade die ontstaat doordat u aanwijzingen of instructies niet of niet goed opvolgde. 
• Schade aan de gezondheid van uw kinderen of kleinkinderen. 
• Schade door een behandelmethode die al bestaat. Of door onderzoek naar een 

behandelmethode die al bestaat. 
 

Deze bepalingen staan in het 'Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoek met mensen 2015'. Dit besluit staat in de Wettenbank van de overheid 
(https://wetten.overheid.nl).  
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Bijlage C: Toestemmingsformulier ouders of voogd 
 
Naam van het onderzoek:  
Wat denk je zelf? - Hoe jouw hersenen voorspellingen maken tijdens het leren. 
 
 
Ik ben gevraagd om toestemming te geven voor deelname van de volgende persoon/mijn kind aan 
dit medisch-wetenschappelijke onderzoek: 
 
Naam proefpersoon (kind):     Geboortedatum: __ / __ / __ 

 

 

• Ik heb de informatiebrief voor de ouders/verzorgers gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn 
vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik wil dat mijn kind 
meedoet. 

• Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen dat mijn 
kind toch niet mee doet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

• Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens van mijn kind voor 
de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek. 

• Ik geef ook toestemming om de gegevens van mijn kind te bewaren en te gebruiken voor 
toekomstig onderzoek op het gebied van hersenontwikkeling en leren. Als de onderzoeksdata 
met andere onderzoekers worden gedeeld, dan zullen deze nooit tot de persoon herleidbaar 
zijn. 

• Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot alle gegevens 
van mijn kind kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef 
toestemming voor die inzage door deze personen. 

• Ik geef toestemming voor het informeren van de huisarts en/of behandelend specialist van 
mijn kind als er onverwachte bevindingen zijn die van belang (kunnen) zijn voor de 
gezondheid van mijn kind. 

 

Ik geef □ wel 

□ geen  toestemming om mijn kind na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 

vervolgonderzoek. 

  
 
 
 
Ik ga ermee akkoord dat deze persoon/mijn kind meedoet aan dit onderzoek. 
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Naam ouder/voogd**:    
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
Naam ouder/voogd**:    
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon/personen volledig heb geïnformeerd over het 
genoemde onderzoek. 
 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de ouder of voogd 
zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):     
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
** Als het kind jonger dan 16 jaar is, ondertekenen de ouders die het gezag uitoefenen of de 
voogd dit formulier. Kinderen van 12 t/m 15 jaar die zelfstandig beslissingen kunnen nemen 
(wilsbekwaam zijn), moeten daarnaast zelf een formulier ondertekenen. 
 
De ouder/voogd krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het 
toestemmingsformulier. 
 


