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Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon  

Behorende bij: Hoe goed herinnert het afweersysteem een inenting tegen hondsdolheid vijf 

jaar na een enkele injectie? 

 

 Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn goed 

genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

 Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen 

om toch niet mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. Ik hoef dan 

niet te zeggen waarom ik wil stoppen. 

 Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens en lichaamsmateriaal te 

verzamelen en gebruiken.  

 Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens 

kunnen inzien. Die mensen staan in deze informatiebrief. Ik geef deze mensen 

toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze controle.  

 Ik weet dat ik niet zwanger mag worden tijdens het onderzoek. 

 

 Wilt u in de tabel hieronder ja of nee aankruisen? 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te gebruiken voor ander 

onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja  Nee  

Ik geef toestemming om mijn (overgebleven) lichaamsmateriaal te bewaren om dit 

te gebruiken voor ander onderzoek, zoals in de informatiebrief staat. Het 

lichaamsmateriaal wordt daarvoor nog 25 jaar bewaard. 

Ja  Nee  

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil meedoen 

met een vervolgonderzoek. 

Ja  Nee  

Ik geef toestemming om tijdens het onderzoek mijn gegevens in gecodeerde vorm 

te delen met Bavarian Nordic A/S, zoals in de informatiebrief staat. 

Ja  Nee  

Ik geef toestemming om na het onderzoek mijn gegevens in gecodeerde vorm te 

delen met andere onderzoeksgroepen voor onderzoeksdoeleinden, zoals in de 

informatiebrief staat. 

Ja  Nee  

Ik geef toestemming om na het onderzoek mijn gegevens in geanonimiseerde vorm 

te delen in een dataset op een internationale digitale opslag van datasets, zoals in 

de informatiebrief staat. 

Ja  Nee  

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Mijn naam is (proefpersoon):    

Handtekening:     Datum : __ / __ / __ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Wordt er tijdens het onderzoek informatie bekend die die de toestemming van de 

proefpersoon kan beïnvloeden? Dan laat ik dit op tijd weten aan deze proefpersoon.  

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):  

Handtekening:     Datum: __ / __ / __ 

 

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

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  

van het toestemmingsformulier. 


