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Toestemming deelnemer 

Voor dit onderzoek vragen wij u om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Zonder deze 

toestemming mogen wij het door u aangeleverde erfelijk materiaal niet analyseren en gebruiken voor 

onderzoek. Met deze toestemming verklaart u het volgende: 

Voorbeeld 1: toestemmingsformulier (Informed Consent) 

    Toestemmingsformulier (Informed Consent) 
 Tweelingfamilieonderzoek naar genetische varianten 

Ik bevestig: 

 

-  dat ik de e-mail of brief met de uitnodiging behorend bij dit onderzoek (kenmerk 
Uitnodiging Deelname DNA Onderzoek) heb gelezen en dat ik de informatie begrijp. 
 

-  dat ik de mogelijkheid heb gekregen om extra informatie te lezen op de website van het 
NTR 
https://tweelingenregister.vu.nl/deelnemers/onderzoek/lopend_onderzoek/tweelingfamil
ieonderzoek-naar-genetische-varianten 

 

-  dat ik voldoende tijd heb gehad om over mijn deelname na te denken en in de gelegenheid 
ben geweest om vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

-  dat ik toestemming geef voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 

-  dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan 
intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Mijn materialen worden 
verwijderd, als ik dat wil. 

 

-  dat ik weet dat alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 

-  dat ik op de hoogte ben van het feit dat het NTR kan samenwerken met onderzoekers van 
andere universiteiten of bedrijven, waarbij mijn gegevens voor onderzoek worden gebruikt 
en kunnen worden opgenomen in een gemeenschappelijke database. 

 

-  dat ik weet dat het mogelijk is dat op grond van de wetenschappelijke kennis die wordt 
verkregen een diagnose of therapie wordt ontwikkeld. Ik weet dat ik dan geen recht kan 
doen gelden op de inkomsten uit het ontwikkelde product. 

 

- dat ik toestemming geef om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in 
de mail met kenmerk Uitnodiging Deelname DNA Onderzoek. 

                                                                        
                                                                        Gelieve niet af te scheuren 

Voornaam: .......… man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Achternaam: …  

Geboortedatum: …  .......................................................     

Adres: ... ............................................................  

Postcode / Plaats : … .....................................................  
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Telefoonnummer(s).: … ................................................   

E-mail: …   

Een emailadres kan ook worden gebruikt om de inloggegevens te versturen voor het NTR 

portal voor persoonlijke uitslagen. Gebruik daarom bij voorkeur een e-mailadres dat niet door 

anderen kan worden ingezien. 

 

Handtekening deelnemer:   Datum: 

…………………………………………………….        ………………………………………….. 

Voor deelnemers jonger dan 16 jaar hebben wij ook een handtekening van de ouders 

nodig: 

Handtekening ouder 1:     

………………………………………….. 

Handtekening ouder 2:  

…………………………………………  

 


