RONDOM
ZWANGER RONDOM 0

RONDOM 3 RONDOM 6

TOESTEMMINGSVERKLARING
OUDER / VOOGD
VOOR DEELNAME AAN YOUth BABY & KIND

Persoonsnummer
ouder /voogd

(Dit nummer vullen wij in tijdens de meetdag)

YB

Voor- en achternaam
ouder/voogd
Geboortedatum
ouder/voogd

__ __ /__ __ /__ __ __ __

Instructie:
Ouders en/of voogden tekenen ieder een eigen formulier voor deelname aan YOUth.
Dit formulier gaat over jouw deelname aan YOUth. Kom je zelf niet mee naar de
onderzoeksdag? Zorg dan dat je dit formulier volledig ingevuld en getekend meegeeft.
Let op: zorg dat je vanaf meetronde Rondom 0 óók het formulier voor je kind tekent.
Zonder beide handtekeningen op het formulier van het kind mogen wij niet starten met de
onderzoeksdag. We moeten jullie dan helaas weer naar huis sturen.

Meedoen aan het YOUth-onderzoek
YOUth is een groot wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht (hierna: UU) en het
Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna: UMCU). Via YOUth doen we onderzoek naar de relaties
tussen hersenontwikkeling, gedrag, sociale vaardigheden, biologische factoren, en omgevingsfactoren
(hierna: doelen). Alle informatie over het onderzoek en de doelen staan in de informatiebrochure
(www.youthonderzoek.nl/downloads) en in de privacyverklaring (www.youthonderzoek.nl/
privacyverklaring).
Voor de doelen van het onderzoek vragen we je toestemming te geven voor het verwerken van door jou
gegeven (bijzondere) persoonsgegevens, zoals genoemd in de privacyverklaring. Bijvoorbeeld (3D)echo’s, metingen van het kind, informatie over het verloop van de zwangerschap, webcamopnames,
gedrags- en ontwikkelingstaken, vragenlijsten over de gezondheid, omgevings- en kind factoren,
gedragsontwikkeling van het kind en lichaamsmateriaal, namelijk bloed en wangslijmvlies en een plukje
haar (alleen van de zwangere vrouw en het kind). Als je hiervoor geen toestemming geeft, kan je niet
meedoen aan het YOUth-onderzoek.
Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens voor de bovengenoemde
doelen te verwerken, zoals omschreven in de privacyverklaring.

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord.

Lichaamsmateriaal (wordt alleen verzameld bij meetronde Rondom Zwanger)
Afname van lichaamsmateriaal is niet verplicht. Geef aan welk lichaamsmateriaal we bij jou mogen
verzamelen. Geef je geen toestemming dan kan je wel meedoen aan het YOUth-onderzoek.
Bloed uit de navelstreng na de geboorte
van mijn kind

ja / nee*

Wangslijmvlies 					

ja / nee*

Bloed						

ja / nee*

Plukje haar (alleen bij de zwangere vrouw)

Let op: we verzamelen alleen
lichaamsmateriaal bij meetronde
Rondom Zwangerschap. Bij meetrondes
Rondom 0, Rondom 3 en Rondom 6
hoef je als ouder/voogd hier niets in te
vullen.

ja / nee / n.v.t.*		

* Omcirkel je antwoord.
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Opvragen/raadplegen van gegevens bij (landelijke) organisaties
Het kan zijn dat we om onze onderzoeksvragen te beantwoorden, meer (bijzondere)
persoonsgegevens van je nodig hebben. Hiervoor vragen we je toestemming. Als je niet of
gedeeltelijk toestemming geeft voor onderstaande instanties kan je wel meedoen aan het
YOUth-onderzoek. Meer uitleg vind je op www.youthonderzoek.nl/toestemming.
Geef bij elke organisatie aan of je toestemming geeft voor het opvragen van je gegevens.
Let er op dat je antwoord geeft op alle vragen met ja, nee of n.v.t.

Huisarts

ja / nee*

Naam huisarts					
Adres huisarts

Tandarts

ja / nee*

Naam tandarts
Adres tandarts

GGD

ja / nee*

Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS, voor etnische achtergrond, opleiding, doodsoorzaken,
ziekenhuisopnames, GGZ)

ja / nee*

Stichting Farmaceutische Kengetallen
(SFK, voor apotheekgegevens)

ja / nee*

Ziektekostenverzekeraars
(bijvoorbeeld Achmea)

ja / nee*

Stichting Perinatale Registratie Nederland
(alleen van toepassing op zwangere vrouwen)

ja / nee / n.v.t.*

Gemeentelijke Basisregistratie Personen
(BRP)

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord.
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Persoonsnummer
ouder /voogd

YB

Toevalsbevindingen
YOUth is een wetenschappelijk onderzoek, en geen screening op ontwikkelingsachterstanden of ziekten. Toch kan het gebeuren dat we per toeval iets ontdekken. We
zullen je hiervan op de hoogte brengen. Omdat we geen goede risico inschatting kunnen
maken van de bevinding, kunnen we je hierover niet adviseren. Om die reden vragen we
je toestemming om de noodzakelijke persoonsgegevens, zoals je naam, geboortedatum
en telefoonnummer en de bevinding, te delen met je zorgverlener. Dit kan je huisarts of
verloskundige zijn. Als je hiervoor toestemming geeft, zullen niet wij, maar de zorgverlener
contact met je opnemen en de bevinding met je bespreken. Meer informatie vind je in de
privacyverklaring (www.youthonderzoek.nl/privacyverklaring).
Ik geef toestemming om mijn (bijzondere) persoonsgegevens
te delen met mijn zorgverlener bij een toevalsbevinding.

ja / nee*

Als je toestemming geeft:
Naam huisarts					Adres huisarts

* Omcirkel je antwoord. Is je keuze hier nee dan neemt een medewerker van YOUth contact
met je op in plaats van je zorgverlener.

Nieuwsbrief
Wil je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven over het onderzoek? Het gaat om
informatie over de onderzoeksresultaten (dit zijn geen individuele resultaten), nieuws en
activiteiten voor deelnemers aan het onderzoek.
Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken
voor het versturen van de nieuwsbrief.
Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor
het versturen van mails over activiteiten voor deelnemers (zoals
kindercolleges en lezingen voor ouders) via e-mail.

ja / nee*

ja / nee*

* Omcirkel je antwoord.

Intrekken toestemming
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag altijd je toestemming voor deelname
aan het onderzoek of de verwerking van persoonsgegevens voor bovenstaande doelen
intrekken. Toestemming kan je op elk moment intrekken met het formulier op onze website.
Je vindt het formulier via www.youthonderzoek.nl/downloads. Intrekking doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan. Dat betekent dat we je gegevens ná intrekken van de toestemming niet meer
mogen gebruiken. Voor de periode dat je nog deelnemer was aan het YOUth-onderzoek,
kan je de toestemming niet achteraf terugtrekken.
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Handtekening
Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen verklaar ik dat:
• …ik de informatiebrochure en de privacyverklaring heb gelezen en begrijp;
• …ik weet dat ik tijdens de onderzoeksdag onderdelen mag overslaan, bijvoorbeeld het
verzamelen van lichaamsmateriaal;
• …ik naar tevredenheid ben geïnformeerd over het onderzoek, goed heb kunnen nadenken
over deelname, en alle vragen die ik had heb kunnen stellen;
• …ik weet dat YOUth een wetenschappelijk onderzoek is en geen screening op
ontwikkelingsachterstand of ziekten;
• …ik weet dat onderzoekers van YOUth mij vrijblijvend kunnen benaderen voor aanvullend
onderzoek.
• ..ik op de hoogte ben van de klachtenprocedure en weet waar ik terecht kan met
eventuele klachten;
• …ik akkoord ga met mijn deelname aan dit onderzoek.

Voor- en achternaam
Datum van ondertekening

__ __ /__ __ /__ __ __ __

Handtekening

In te vullen door de onderzoeker
Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemd 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 daar tijdig van op de hoogte.

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

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Datum

__ __ /__ __ /__ __

Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing):
Voor- en achternaam
Functie
Handtekening

YOUth is een initiatief van
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