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INSTRUCTIES VOOR HET OPSTELLEN VAN INFORMED CONSENT 
 
Preambule: 
De informed consent valt uiteen in een informatiebrief (informed) en een 
toestemmingsverklaring (consent). Van belang is dat de informatiebrief door de participant 
mee naar huis kan worden genomen en dus gescheiden is van het consentformulier!  
Hieronder schetsen we wat voor de informatiebrief respectievelijk het 
toestemmingsformulier de belangrijkste aandachtspunten zijn. 
 
Informatiebrief 
De informatiebrief dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 

• de volledige titel onderzoek; 
• de datum van de definitieve versie van de informatiebrief; 
• het doel van het onderzoek inclusief de vraagstelling; welke vragen wil de onderzoeker 

beantwoorden; aangeven dat er wordt gepubliceerd;  
• dat de data voor vervolgonderzoek of voor toekomstig onderzoek met eventueel 

ander doel kunnen worden gebruikt 
• of er (bijzondere) persoonsgegevens worden verzameld. Zo ja, aangeven waarom dit 

noodzakelijk is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Let op! Alleen die 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden 
mogen worden uitgevraagd; 

• hoe wordt omgegaan met de data: geef aan dat de data vertrouwelijk behandeld 
worden en zoveel mogelijk geanonimiseerd worden opgeslagen. Geef daarbij aan dat 
alleen de betrokken onderzoekers bij de data kunnen. En dat als er wel 
persoonsgegevens worden verzameld, deze gescheiden van de ruwe onderzoeksdata 
opgeslagen worden. Scheiding persoonsgegevens/onderzoeksdata waar nodig, maar 
dit kan in algemene termen worden beschreven, dus puur uitleggen dat 
onderzoeksgegevens gescheiden worden bewaard van de persoonsgegevens zonder 
in (formeel juridische) details te treden. Noem ook de bewaartermijn van de 
verschillende gegevens (minimaal 10 jaar voor de ruwe data; persoonsgegevens alleen 
zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.; 

• hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wat van de participant wordt verwacht (soort 
taken, tijdsinvestering, invasiviteit). Vermeld alleen wat gaat plaatsvinden en niet wat 
niet gedaan wordt; 

• de vergoeding die de participant ontvangt; 
• de mogelijke (in)directe voor- en nadelen van het onderzoek voor de participant; 
• de vrijwilligheid van deelname inclusief het op elk moment mogen stoppen zonder 

opgave van redenen en zonder consequenties voor de participant. Geef hierbij ook 
aan dat de reeds verzamelde gegevens, dus tot het moment van stoppen, gebruikt 
mogen worden voor onderzoek; 

• contactgegevens (namen, emailadressen en telefoonnummers) van betrokken 
onderzoekers (hoofdonderzoeker en uitvoerende onderzoekers met bijbehorende 
functies); 

• contactgegevens van een onafhankelijk contactpersoon voor vragen en opmerkingen 
over het onderzoek; 

• contactgegevens voor officiële(re) klachten kan het emailadres van de 
klachtenfunctionaris genoemd worden: klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl. 

• De bewaartermijn van de data. 
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Consent 
De toestemmingsverklaring (consent) bevat niet meer dan: 
- titel van het onderzoek en versiedatum van document; 
- de opmerking dat de participant volledig mondeling en/of schriftelijk is geïnformeerd over 
het doel van het onderzoek en de wijze waarop met zijn/haar gegevens wordt omgegaan; 
- de opmerking dat de participant ten allen tijde kan stoppen met het onderzoek zonder 
opgaaf van reden en zonder consequenties voor de participant; 
- naam en handtekening participant (let op: zonder extra persoonsgegevens als 
geboortedatum, respondentnummer of studentnummer, dit is niet nodig!). 
 
Verder is van belang dat consent formulieren beschouwd moeten worden als 
persoonsgegeven en bewaard moeten blijven (in een aparte map op de daartoe bestemde 
facultaire server), om in de toekomst aan te kunnen tonen dat het onderzoek heeft 
plaatsgevonden met toestemming van de participant(en). 
Tevens kunnen consent formulieren niet zomaar via email (gescand) verstuurd worden. Dit 
dient te gebeuren via een beveiligd mailprogramma, zoals Surffile sender: 
https://filesender.surf.nl/?s=guests  
 
Let op, voor verschillende leeftijden is van verschillende partijen toestemming nodig: 

- Indien het kind jonger is dan 12, dan is toestemming van in principe beide ouders 
vereist; 

- Indien het kind ouder is dan 12 maar jonger dan 18, dan is toestemming van de 
betrokkene en in principe beide ouders vereist; 

- Indien de betrokkene ouder is dan 18, dan is alleen toestemming van de betrokkene 
vereist. 

Op dit moment is de lijn van de FETC om, voor niet-invasief onderzoek, 16-/17-jarigen zelf 
(dus zonder tussenkomst van ouders) toestemming te laten geven. Dit is tevens in lijn met de 
AVG die 16 jaar als ondergrens neemt voor het geven van toestemming over privacy-zaken. 
 
Actief/passief consent 
Bij actief consent wordt een participant geïnformeerd over het doel van het onderzoek en het 
gebruik van zijn/haar gegevens, waarna zij d.m.v. een handtekening op de 
toestemmingsverklaring toestemming geeft. Bij passief consent wordt een participant 
geïnformeerd over het doel van het onderzoek en het gebruik van hun data en doet zij mee 
tenzij zij zich daartegen verzet.  
Actief consent is de norm. Passief consent moet gerechtvaardigd worden door duidelijke 
argumenten. Het argument dat met actief consent niet voldoende participanten geworven 
kunnen worden, is niet afdoende. Verder moeten bij passief consent duidelijke waarborgen 
aanwezig zijn die garanderen dat de informatiebrief bij de (ouders van de) participant terecht 
gekomen en gelezen is. Ook is het raadzaam om te controleren of de informatie bij de (ouders 
van de) participant bekend/gelezen is. 
Bij het vragen naar zgn. bijzondere persoonsgegevens (etniciteit, godsdienst, gezondheid, 
strafrechtelijk verleden of seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en het 
burgerservicenummer (BSN), waarbij deze gegevens tot de persoon herleidbaar zijn, al dan 
niet in combinatie met algemene persoonsgegevens) moet altijd actief consent worden 
toegepast.  
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Aandachtspunten voor de stijl van de informatiebrief 
1) Let op een begrijpelijke schrijftaal en leesbaarheid voor de ontvanger, waarbij je uit kunt 
gaan van VMBO niveau voor de gemiddelde participant. Maak de brief niet te lang. Zie 
hiervoor bijvoorbeeld het document ‘schrijfwijzer van de CCMO’ op onze Intranetpagina en 
ook https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool of 
https://www.stichtingmakkelijklezen.nl/page/10/criteria.html 
2) De FETC adviseert zo duidelijk en expliciet mogelijk te zijn en volgt de lijn dat bij sommige 
onderwerpen, zoals onderzoek naar seksualiteit, depressie, pesten of andere invasieve 
onderwerpen,  bepaalde vragen mogelijk spanningen en negatieve emoties kunnen oproepen 
bij de participant. Daarom is het goed om in de informed consent zo duidelijk mogelijk te 
beschrijven welk soort vragen gesteld kunnen worden en zo dicht mogelijk bij de feitelijke 
inhoud aan te sluiten, zodat de participant zelf de afweging kan maken of het onderzoek al 
dan niet te belastend is voor hem/haar (zie ook de APA principles, te vinden op onze 
Intranetpagina, artikel 8.02, 8.03 en 8.05). 
3) Denk na over de vraag hoe moet worden gehandeld, of dat de proefpersoon wil dat wordt 
gehandeld, bij het doen van een toevalsbevinding. Te denken valt aan het ontdekken van 
dementie, dyslexie, hoogbegaafdheid, depressie, extreem lage hartslag bij een ECG 
enzovoort. Een mogelijke aanpak is de participant te adviseren contact op te nemen met de 
huisarts. Zie verder onze FAQ hierover.   

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
https://www.stichtingmakkelijklezen.nl/page/10/criteria.html


4 
 

Voorbeeld informatiebrief/template 
 
Proefpersoneninformatie voor deelname aan (sociaal)-wetenschappelijk onderzoek 
 
<Titel onderzoek> 
 
<Datum, plaats> 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Introductie 
Middels deze brief willen we u toestemming vragen om mee te doen aan het onderzoek 
“<titel>”. Dit onderzoek heeft tot doel…. 
 
Opzet/uitvoering van het onderzoek 
 
Achtergrond onderzoek 
<beschrijving achtergrond van het onderzoek> 
 
Wat wordt van u als participant verwacht 
<beschrijving van wat het meedoen aan het onderzoek betekent; wat wordt precies van de 
participant verwacht in termen van taken, vragen, tijdsinspanning, duur/frequentie, andere 
vormen van belasting>  
 
Mogelijke voor- en nadelen van het onderzoek 
 
Vergoeding/beloning 
 
Vertrouwelijkheid verwerking gegevens 
Voor dit onderzoek is het nodig dat wij een aantal persoonsgegevens van u verzamelen. Deze 
gegevens hebben wij nodig om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, dan wel 
om u te kunnen benaderen voor vervolgonderzoek. De persoonsgegevens worden op een 
andere computer opgeslagen dan de onderzoeksgegevens zelf (de zgn. ruwe data). De 
computer waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen is volgens de hoogste normen 
beveiligd en alleen betrokken onderzoekers hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens 
zelf zijn ook beveiligd d.m.v. een beveiligingscode. 
Uw gegevens zullen voor minimaal 10 jaar bewaard worden. Dit is volgens de daartoe 
bestemde richtlijnen van de VSNU. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving  
 
Procedure toevalsbevindingen 
Indien van toepassing: <iets schrijven over toevalsbevinding en bijbehorende procedure; zie 
hierover ook onze FAQ>  
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Vrijwilligheid deelname 
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk gewenst moment, zonder opgave van 
reden en zonder voor u nadelige gevolgen, stoppen met het onderzoek. De tot dan toe 
verzamelde gegevens worden wel gebruikt voor het onderzoek, tenzij u expliciet aangeeft dit 
niet te willen. 
 
Onafhankelijk contactpersoon en klachtenfunctionaris 
Als u vragen of opmerkingen over het onderzoek heeft, kunt u contact opnemen met 
<onafhankelijk contactpersoon; Onafhankelijk wil zeggen: niet betrokken bij de studie zelf. 
De contactpersoon mag in principe een collega-onderzoeker zijn (al dan niet van een andere 
afdeling) die inhoudelijk kan ingaan op de vraag of klacht. > 
 
Als u een officiële klacht heeft over het onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar de 
klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl  
 
Als u na het lezen van deze informatiebrief besluit tot deelname aan het onderzoek verzoek 
ik u bijgevoegd antwoordstrookje te ondertekenen en in te leveren bij de onderzoeker(s). 
 
Vriendelijke groet, 
 
Naam onderzoeker(s) 
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Toestemmingsverklaring: 
 
Hierbij verklaar ik de informatiebrief m.b.t. onderzoek <titel> gelezen te hebben en akkoord 
te gaan met deelname aan het onderzoek. 
 
Naam  <Hier verder geen identificerende informatie opnemen, zoals proefpersoonnummer 
of andere codes, geboortedatum, etc.> 
 
Datum 


