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Proefpersoneninformatie voor deelname aan onderzoek 

 

Activity and health during the SARS-CoV2 pandemic (ASAP) 
 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek  

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC (locatie VUmc) als onderdeel van een 
internationale studie gecoördineerd door de Goethe Universiteit in Frankfurt (Duitsland). De 
toetsingscommissie van de METc van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. 
Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over 
praten met uw partner, vrienden of familie. 

 

1. Doel van het onderzoek 

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft ons leven in korte tijd veranderd. In veel landen is het 
openbare leven gehinderd of geheel gestopt om het sociale contact te verminderen en daarmee de 
pandemie in te dammen. Voor de meeste mensen is regelmatige toegang tot sportscholen, sportclubs of 
sportfaciliteiten nu ook niet meer mogelijk. Samen met collega-wetenschappers uit meerdere landen 
brengen we in kaart wat het effect hiervan is op het bewegen en uw gezondheid. 

 

2. Wat meedoen inhoudt  

Als u mee wilt doen, vragen we u deze enquête in te vullen waarmee we uw welzijn tijdens de pandemie 
registreren. Het invullen van deze enquête kost u minder dan 10 minuten.  

 

3. Mogelijke voor- en nadelen 

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan 
het ontwikkelen van interventies die bijdragen een het gezond blijven bewegen tijdens deze pandemie 
en daarna.  

 

4.  Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  
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Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. 
U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens 
die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

5.  Gebruik en bewaren van uw gegevens 

Voor dit onderzoek is het nodig dat u een aantal persoonlijke gegevens en informatie over uw huidige 
gezondheid deelt.  

 

Uw gegevens 

Uw naam noch enige andere herleidbare gegevens worden niet geregistreerd en uw gegevens deelt u 
hiermee geheel anoniem. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk en alleen de onderzoekers van VUmc en 
de coördinerende Goethe Universiteit te Frankfurt (Duitsland) hebben inzage in de door u gedeelde 
gegevens. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden 
naar u. 

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en 
inzien van de door u gedeelde gegevens. 

De onderzoeker bewaren uw gegevens 15 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

 

Koppeling met een (internationale) database 

Voor dit onderzoek is het nodig dat wij uw gegevens koppelen in een (internationale) database beheerd 
door de Goethe Universiteit te Frankfurt (Duitsland), zodat we de gegevens internationaal kunnen 
vergelijken. Mogelijk zijn de regels van de EU ter bescherming van uw persoonsgegevens niet van 
toepassing op de locatie waar deze database de data bewaart. Hiervoor vragen wij u apart toestemming 
op het toestemmingsformulier. 

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd of die 
direct bij u gemeten zijn. 

Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact 
opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek van VUmc via e.verhagen@amsterdamumc.nl. 
VUmc is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij 
de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vumc.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 

6. Geen Vergoeding voor meedoen 

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding. 
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7. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Evert Verhagen. 

 

Contactgegevens 

e.verhagen@amsterdamumc.nl 

0204449691 

 

Dank voor uw aandacht. 


