*80011*

*ERGO-ID*

VERKLARING VAN TOESTEMMING

Ik, ondergetekende, stem er mee in deel te nemen aan het Erasmus Rotterdam Gezondheid
Onderzoek (ERGO). Het doel van het ERGO-onderzoek en de invulling van de bezoeken is
beschreven in de informatiebrief.
Ik heb deze informatiebrief gelezen en heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen.
Mijn vragen zijn voldoende beantwoord en ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik
mee doe.
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 realiseer mij dat het ERGO-onderzoek een wetenschappelijk onderzoek is. ERGO is geen
preventief geneeskundig onderzoek of screening. Dit houdt in dat ERGO niet het gehele
lichaam onderzoekt en dat bovendien sommige testen die ik heb ondergaan pas jaren later
worden beoordeeld. Dit kan betekenen dat sommige ziekten onopgemerkt blijven, hiervoor
kan ERGO niet aansprakelijk gesteld worden.

Naam deelnemer:
Geboortedatum :
Ergo-nummer :
Handtekening:

Datum: __ / __ / ____

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

Ik verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het ERGO-onderzoek.
Namens het ERGO-onderzoek,
Naam onderzoeksmedewerker:

Handtekening:

Datum: __ / __ / ____

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

*80012*
Wilt u bij de volgende stellingen aangeven of u met de stelling akkoord gaat 'ja' of 'nee' door
een kruisje te zetten in het vakje voor het juiste antwoord?

Toestemming ten aanzien van verzamelen van gegevens

Ik geef toestemming om mijn medische gegevens op te vragen voor de duur van het
ERGO-onderzoek bij mijn huisarts, medisch specialist, apotheker, het Centraal Bureau
voor de Statistiek, (landelijke) kankerregistraties en/of andere instellingen voor medisch
onderzoek en medische registratie;

□

ja

□

nee

lk geef toestemming dat onderzoekers van ERGO mijn gegevens opvragen bij de
Basisregistratie Personen voor de duur van het ERGO-onderzoek;

□

ja

□

nee

Ik geef toestemming om, in het geval ik tijdens de looptijd van het onderzoek zou komen
te overlijden, mijn officiële doodsoorzaakgegevens op te vragen bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek;

□

ja

□

nee

Toestemming ten aanzien van lichaamsmateriaal

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn lichaamsmateriaal (zoals
bloed, urine, ontlasting en diverse uitstrijken) voor de beantwoording van (toekomstige)
onderzoeksvragen binnen het ERGO-onderzoek. De specifieke metingen die gedaan
zullen worden zijn in veel gevallen nu nog niet bekend en hiervoor kunnen technieken
worden gebruikt die nog ontwikkeld moeten worden;

□

ja

□

nee

Paraaf deelnemer:

*80013*
Toestemming ten aanzien van delen onderzoeksgegevens
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens voor het beantwoorden van
onderzoeksvragen met of door andere instellingen in zowel binnen- als buitenland. Mijn
gegevens en materiaal zullen nooit rechtstreeks identificeerbaar zijn in het kader van mijn
privacy. Indien mijn gegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte
(EER), treft ERGO maatregelen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te garanderen;

□

ja

□

nee

Ik geef toestemming voor het delen van mijn gecodeerde onderzoeksgegevens met
(nationale en internationale) databanken, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
door andere onderzoekers. Mijn gegevens zullen nooit rechtstreeks identificeerbaar zijn.
ERGO zal niet in alle gevallen zeggenschap hebben over de onderzoeksvraag maar heeft
te allen tijde inzicht in de onderzoeksvragen en behoudt het recht om de gegevens terug
te trekken uit de databanken, zonder opgaaf van reden;

□

ja

□

nee

Toestemming ten aanzien van toevalsbevindingen
Ik geef toestemming voor het ontvangen van uitslagen en onverwachte bevindingen
voortkomend uit het ERGO-onderzoek die van belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid;

□

ja

□

nee

Indien ik deze uitslagen ontvang geef ik toestemming voor het delen van deze uitslagen
en bevindingen met mijn huisarts;

□

ja

□

nee

Paraaf deelnemer:

*80014*
Toestemming ten aanzien van mailadres en mobiel telefoonnummer
Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor het toesturen van
elektronische vragenlijsten;

□

ja

□

nee

□

nee

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres en van mijn mobiel
telefoonnummer voor het versturen van een afspraakherinnering.

□

ja

Paraaf deelnemer:

