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Toestemmingsformulier EPISODE  
Onderzoek naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden  
 

− Ik heb de informatiefolder gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn 

voldoende 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 of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor 

hoef ik geen reden te geven. Ik weet wat vroegtijdig stoppen met het onderzoek 

betekent voor de hond die ik heb gekregen of zal krijgen.  

− Ik weet welke kosten er vanuit het onderzoek vergoed worden, en voor welke 

kosten ik zelf verantwoordelijk ben.  

− Ik geef toestemming aan de neurologen die betrokken zijn bij deze studie voor 

het bekijken van mijn medisch dossier en/of het opvragen van informatie over 

mijn ziekte en behandeling bij mijn behandelend neuroloog voor de doelen die 

in de informatiefolder staan. 

− Ik geef toestemming aan de onderzoekers van Erasmus School of Health Policy 

& Management / institute for Medical Technology Assessment voor het bekijken 

van mijn medisch dossier en het verzamelen en gebruiken van gegevens voor 

de doelen die in de informatiefolder staan. 

− Ik geef toestemming aan de onderzoekers van Erasmus School of Health Policy 

& Management / institute for Medical Technology Assessment voor het 

verzamelen (middels een aanvalsdagboek, vragenlijsten en een interview) en 

gebruiken van gegevens voor de doelen die in de informatiefolder staan. 

− Ik geef toestemming voor het koppelen van de gegevens uit mijn medisch 

dossier aan de gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden.  
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− Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 10 jaar na dit onderzoek gecodeerd 

te bewaren. 

− Ik geef  □ wel 

   □ geen  

toestemming om de geanonimiseerde gegevens die tijdens dit onderzoek 

verzameld worden te gebruiken voor vervolgonderzoek.  

− Ik geef  □ wel 

   □ geen  

toestemming om mij in de toekomst te vragen om deel te nemen aan 

gerelateerd (vervolg)onderzoek (bijv. voor het invullen van een extra vragenlijst).  

− Ik wil meedoen aan dit onderzoek.  

Naam deelnemer:   

   

Handtekening:                            Datum: __ / __ / __ 

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

 

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

onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de 

toestemming van de deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik 

hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker: 

 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

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


