DOE JE MEE?

RONDOM 12

GEEF JE TOESTEMMING?

We zijn heel blij dat je ons helpt met YOUth! Zonder jouw hulp kunnen we geen onderzoek doen.
We vinden het belangrijk dat je goed weet wat het betekent als je meedoet aan YOUth.
Daarom hebben we een paar vragen voor je.
Zorg dat je ouders dit formulier ook helemaal invullen en ondertekenen. Zonder
hun handtekeningen mogen we niet starten met de onderzoeksdag. Als jullie
verschillende antwoorden geven dan telt alleen het antwoord ‘nee’.
Alle informatie over YOUth: www.youthonderzoek.nl

Ik heet (voor- en achternaam):

Ik ben geboren op:

Van jouw naam maken we een code. Dat betekent dat de onderzoekers van
YOUth alleen een code zien en niet weten welke naam daar bij hoort. Zij weten
dus niet welk antwoord van welk kind komt. Dit nummer krijg je van ons tijdens
de onderzoeksdag. Je hoeft het hier dus niet zelf in te vullen.
Mijn persoonlijke code:
YA

MEEDOEN AAN HET YOUTH-ONDERZOEK
YOUth is een bijzonder en groot wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Voor het onderzoek hebben we 4 dingen nodig die van jou zijn:
1. Persoonsgegevens: dit is informatie over wie jij bent, bijvoorbeeld je
geboortedatum en je adres.
2. Medische gegevens: deze gegevens geven informatie over je gezondheid,
bijvoorbeeld je lengte en gewicht of de foto van jouw hersenen.
3. Informatie over jouw gedrag en de mensen om jou heen.
4. Lichaamsmateriaal: dit is je bloed, wangslijmvlies, een plukje haar en
speeksel. Als dit liever niet geeft, kan je gewoon meedoen aan YOUth.
Jij en je ouders geven toestemming, zodat we jouw gegevens mogen gebruiken
voor ons onderzoek. Heb je vragen? Bespreek ze met je ouders. Of stel ze aan de
onderzoeker. Dat kan tijdens het onderzoek of vooraf via youth@youthonderzoek of door gratis te bellen naar 0800- 400 3040.

Kind
Ik geef toestemming aan YOUth om deze informatie van mij te verzamelen en
gebruiken

ja / nee*

Ouder/voogd 1
Ik geef toestemming om persoonsgegevens van mijn kind voor de doelen van
YOUth te verwerken, zoals omschreven in de privacyverklaring

ja / nee*

Ik geef toestemming om persoonsgegevens van mijn kind voor de doelen van
YOUth te verwerken, zoals omschreven in de privacyverklaring

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vraag
met ja of nee. Geef je geen toestemming dan kan je niet meedoen aan het
YOUth-onderzoek.

GA DOOR NAAR DE BINNENKANT
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Ouder/voogd 2

RONDOM 12
Mijn persoonlijke
code:

YA

BLOED, WANGSLIJMVLIES, EEN PLUKJE HAAR EN SPEEKSEL VAN KIND
Dit mag YOUth van mij (het kind) hebben:

Kind

Ouder/voogd 1

Ouder/voogd 2

1

bloed					
ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

2

ja / nee*
wangslijmvlies 						

ja / nee*

ja / nee*

3

ja / nee*
speeksel 					

ja / nee*
		

ja / nee*

ja / nee*
4 haar 						
				

ja / nee*

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vragen met ja of nee.
Meer informatie: www.youthonderzoek.nl/lichaamsmateriaal

TOEVALSBEVINDINGEN

Onderzoekers van YOUth ontdekken soms dingen die niet goed lijken te zijn, bijvoorbeeld op de
MRI-foto. We noemen dat een toevalsbevinding. We vragen dan een zorgverlener om hier naar te
kijken, een dokter bijvoorbeeld. Een dokter weet namelijk beter of - wat we hebben gezien - wel of
niet erg is. Mogen we hiervoor jouw gegevens delen met jouw zorgverlener, zoals jouw huisarts? De
zorgverlener neemt dan contact op met je ouders om te vertellen wat we bij ons onderzoek hebben
gezien.
Kind
				
ja / nee*

YOUth mag mijn zorgverlener bellen als dat nodig is.

Ouder/voogd 1
Ik geef toestemming om (bijzondere) persoonsgegevens van mijn kind te delen
met mijn zorgverlener bij een toevalsbevinding.

ja / nee*

Ouder/voogd 2
Ik geef toestemming om (bijzondere) persoonsgegevens van mijn kind te delen
met mijn zorgverlener bij een toevalsbevinding.

ja / nee*

Als jullie allemaal toestemming geven			
Naam huisarts					
Adres huisarts
* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vraag met ja of nee. Is je keuze
hier nee dan neemt een medewerker van YOUth contact met je ouders op over de toevalsbevinding
en niet de zorgverlener.
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Mijn persoonlijke
code:

YA

JA OF NEE?

Wist je dat veel organisaties al heel veel over je weten? Bijvoorbeeld je huisarts en je tandarts.
Soms hebben onderzoekers nog meer informatie over jou nodig. Dat kunnen zij dan opvragen bij
deze organisaties (meer informatie: www.youthonderzoek.nl/toestemming).
Je ouders geven toestemming voor jou als kind en niet voor zichzelf. Vind je het goed als …

Kind

Ouder/voogd 1

Ouder/voogd 2

ja
ja/nee*
/ nee*

ja
ja/nee*
/ nee*

ja
ja/nee*
/ nee*

Kind

Ouder/voogd 1

Ouder/voogd 2

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

Kind

Ouder/voogd 1

Ouder/voogd 2

…we gegevens opvragen bij de GGD

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS, voor etnische
achtergrond, opleiding, doodsoorzaken,
ziekenhuisopnames, GGZ))

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen bij Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK, voor apotheekgegevens)

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen bij je ziektekostenverzekeraar (bijvoorbeeld Achmea)

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we de resultaten opvragen van jouw eindtoets van de basisschool (bijvoorbeeld Cito of
IEP)

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen uit het leerlingvolgsysteem van jouw school (bijvoorbeeld schooltoetsresultaten of afwezigheidsregistratie)

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen bij de Gemeentelijke
Basisregistratie Personen (BRP)

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

…we gegevens opvragen bij je huisarts
Naam huisarts				
Adres huisarts

…we gegevens opvragen bij je tandarts

Naam tandarts
Adres tandarts

* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vragen met ja of nee.
Tip: bespreek deze lijst eerst met je ouders voordat je antwoord geeft op de vragen.
Meer uitleg vind je op www.youthonderzoek.nl/toestemming
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Mijn persoonlijke
code:

YA

FOTO & VIDEO

Vind je het goed dat we één of meer foto’s van je maken tijdens de onderzoeksdag en deze
gebruiken voor: onze wall of fame (fotomuur in het gebouw van het onderzoek), sociale media
van YOUth (o.a. Facebook/Instagram) en de website van YOUth?
Goed om te weten: je krijgt geen geld als we je foto of video gebruiken.

Kind
YOUth mag een foto van mij
maken en gebruiken voor:

Wall of fame

Sociale media

Website van YOUth

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

Ouder/voogd 1
Ik geef toestemming om een foto
van mijn kind te maken en te
plaatsen op:

Wall of fame

Sociale media

Website van YOUth

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

Ouder/voogd 2
Ik geef toestemming om een foto
van mijn kind te maken en te
plaatsen op:

Wall of fame

Sociale media

Website van YOUth

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vragen met ja of nee.

EXTRA ONDERZOEK

Soms vragen we jullie een extra taak te doen tijdens de onderzoeksdag. Als dat zo is dan vind je
extra informatie in het informatiepakket. Of je meedoet, beslis je samen met je ouders. Zit er geen
extra informatie bij het informatiepakket vul dan in: niet van toepassing.
Is je antwoord ‘ja’ dan kan je altijd op de dag van het onderzoek nog beslissen om deze extra taak
niet te doen. Bijvoorbeeld omdat je moe bent en je liever naar huis wil.

Kind
ja / nee / nvt*

Wil je de extra taak doen?

Ouder/voogd 1
Vind je het goed dat je kind een extra taak doet?

ja / nee / nvt*

Ouder/voogd 2
Vind je het goed dat je kind een extra taak doet?

ja / nee / nvt*

* Omcirkel je antwoord. Let er op dat je alledrie antwoord geeft op de vraag met ja, nee of n.v.t.

pagina

4

van 6

RONDOM 12
Mijn persoonlijke
code:

YA

WIST JE DAT…
• …. je altijd mag stoppen? En dat je niet hoeft uit te leggen waarom je stopt?
• … dat jouw gegevens minimaal 15 jaar worden bewaard als het onderzoek stopt?
• … de onderzoekers van YOUth je nog een keer willen uitnodigen voor een
onderzoeksdag?
• … de onderzoekers van YOUth je soms ook na de meetdag uitnodigen voor extra
onderzoek? Je beslist zelf of je meedoet?

WE WILLEN GRAAG WETEN OF…
•
•
•
•

…je de informatie over YOUth goed hebt gelezen?			
…je antwoord hebt gekregen op al je vragen?				
…de antwoorden op jouw vragen duidelijk waren?			
…je goed hebt nagedacht over meedoen aan YOUth?

Heb je alle ja/nee-vragen beantwoord?
Zet dan hieronder je naam, handtekening en datum.

Je voor- en
achternaam
Handtekening

Datum van ondertekening

__ __ /__ __ /__ __

Ik ga akkoord met deelname van mijn kind aan dit onderzoek.
Datum van ondertekening
Ouder/voogd 1
Voor- en achternaam

Handtekening

__ __ /__ __ /__ __

Ouder/voogd 2
Voor- en achternaam

Handtekening

__ __ /__ __ /__ __
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Mijn persoonlijke
code:

YA

In te vullen door de onderzoeker:
• Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde
onderzoek.
• Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer kan
beïnvloeden, dan brengt een medewerker van YOUth hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Versienummer brochure en toestemmingsformulier:
Toegestuurd
Besproken en getekend
Onderzoeker
Voor- en achternaam
Handtekening

Datum

__ __ /__ __ /__ __

• Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing):

Voor- en achternaam
Functie
Handtekening

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Hoe bijzonder is
iedereen precies?
0800 - 400 30 40 | youth@youthonderzoek.nl | www.youthonderzoek.nl

YOUth is een initiatief van

pagina

6

van 6

