INTREKKEN EERDER VERLEENDE TOESTEMMING
VOOR DEELNAME AAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK YOUth
Met dit formulier trek ik mijn deelname aan het YOUth-onderzoek volledig, gedeeltelijk of tijdelijk in.
Kruis hieronder aan voor wie de intrekking van toepassing is en vul voor die perso(o)n(en)
de gegevens in (meerdere personen mogelijk):

Kind

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Ouder/
voogd 1

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Ouder/
voogd 2

__ __ /__ __ /__ __

__ __ /__ __ /__ __

Voor- en achternaam
Geboortedatum

__ __ /__ __ /__ __

Intrekken deelname aan het onderzoek:
Tijdelijke terugtrekking uit het onderzoek: ik wil wel uitgenodigd worden voor de volgende
meetronde van dit onderzoek.
Volledige terugtrekking uit het onderzoek: ik wil niet meer benaderd worden voor dit onderzoek.
* Hiermee trek je jouw toestemming in voor het verwerken van de persoonsgegevens zoals
beschreven in de privacyverklaring onder punt 1A Contact, toestemming en inplannen onderzoek.
* Hiermee trek je automatisch ook jouw toestemming in voor het opvragen van gegevens bij
organisaties zoals beschreven in de privacyverklaring onder punt 1B Onderzoek.
De privacyverklaring vind je op www.youthonderzoek.nl/privacyverklaring
Dit moet er met de verzamelde gegevens voor het onderzoek gebeuren:
• Verwijder het verzamelde lichaamsmateriaal (zoals beschreven in
de privacyverklaring onder punt 1B Onderzoek)

ja / nee / n.v.t.*

• Verwijder alle gegevens, anders dan lichaamsmateriaal, uit de testen
(zoals beschreven in de privacyverklaring onder punt 1B Onderzoek
(bijv. gedragstaken, MRI-beelden en EEG-beelden))

ja / nee / n.v.t.*

• Verwijder alle ingevulde vragenlijsten (zoals beschreven in de
privacyverklaring onder punt 1B Onderzoek)

ja / nee / n.v.t.*

• Verwijder alle opgevraagde gegevens van organisaties (zoals
beschreven in de privacyverklaring onder punt 1B Onderzoek)

ja / nee / n.v.t.*

* Omcirkel je antwoord. Als je geen antwoord geeft, mag het YOUth-onderzoek onderzoeksgegevens
die al verzameld zijn, blijven gebruiken voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
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INTREKKEN EERDER VERLEENDE TOESTEMMING
VOOR DEELNAME AAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK YOUth
Reden van terugtrekking:
Onderzoek te belastend
Geen tijd meer vrij kunnen maken
Ik sta niet (meer) achter het doel van het onderzoek
Door (ernstig) ongewenst voorval (onderzoeker vult ook (S)AE formulier in)
Door ziekte ouder/kind
Door overlijden ouder/kind
Wil ik niet zeggen
Anders, nl.

Door dit intrekkingsformulier te ondertekenen verklaar ik dat:
• Ik begrijp dat ik expliciet moet aangeven dat mijn onderzoeksgegevens (zie punt 1b Onderzoek
van de privacyverklaring) verwijderd moeten worden.
• Ik weet dat de handtekening van één persoon voldoende is voor het intrekken van de toestemming voor het kind. Indien één of beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers hun eigen toestemming willen intrekken moeten zij voor zichzelf tekenen.

Ouder/
voogd 1

Voor- en achternaam

Handtekening

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Handtekening

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Voor- en achternaam
Kind
(indien
12 jaar of
ouder)
Handtekening

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Ouder/
voogd 2

Voor- en achternaam
Voor- en achternaam

In te vullen door de onderzoeker:
• Ik heb kennisgenomen van het intrekken van de toestemming voor deelname aan het
YOUth-onderzoek van bovenvermelde perso(o)n(en) zoals hierboven omschreven.

Voor- en achternaam
onderzoeker
Handtekening

Datum
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__ __ /__ __ /__ __

