Toestemmingsbrief voor het deelnemende kind vanaf 12 jaar.
‘de Image_AL studie’
Deze toestemmingsbrief hoeft alleen ingevuld te worden door kinderen vanaf 12 jaar. Ook dient dan
altijd het toestemmingsformulier van de ouders volledig ingevuld te worden.
Zie voor meer informatie over het onderzoek de informatiebrief voor deelname ouders, behorend bij
het onderzoek ‘de Image_AL studie’.
Ik heb voldoende informatie ontvangen over het onderzoek. Ik weet dat ik op ieder moment met het
onderzoek mag stoppen. Wanneer ik dit aangeef zal de onderzoeker meteen stoppen met het
onderzoek. Ik heb goed over deelname kunnen nadenken en heb vragen kunnen stellen over het
onderzoek. Mijn vragen zijn beantwoord.

Ik geef toestemming voor:
het maken van een hersenscan (MRI) voor onderzoek.
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Nee



Ja



Nee



Ja



Nee



Ja



Nee

het afnemen van neuropsychologische taken en een intelligentieonderzoek
voor onderzoek.
het afnemen van een plukje haar voor onderzoek.
het afnemen van een vragenlijst over mijn ontwikkeling bij mijn leerkracht
of mentor.
het ontvangen van uitslagen (toevallige afwijkingen) gezien op de foto’s die
tijdens de hersenscan worden gemaakt. Als dit bij mij het geval is, zullen ik

(je mag niet

en mijn ouders hierover worden ingelicht.

deelnemen
aan het
onderzoek)

het doorgeven van afwijkende uitslagen aan mijn huisarts.
inzage van de verzamelde gegevens door de onderzoekers van ‘de
Image_AL studie’, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Medisch
Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC.
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Ja
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het opslaan van alle verzamelde gegevens inclusief het lichaamsmateriaal
voor de duur van het onderzoek (tot maximaal 15 jaar na afloop van het
onderzoek).
eventueel benadering voor vervolg onderzoek

Ik stem vrijwillig toe met deelname aan het onderzoek van het Erasmus MC en haar
onderzoekspartners. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat
ik daarvoor een reden hoef te geven. Op mijn verzoek zal het opgeslagen materiaal vernietigd worden.

Deelnemend kind:

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

[in te vullen door de 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 deelname aan het onderzoek door bovengenoemde persoon, van geen enkele invloed
zal zijn op de zorg die hem/ haar toekomt.
Naam
onderzoeker:

Handtekening:

Datum:

