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Procedure informed consent 

Door: Commissie Wetenschappelijk Onderzoek GGZ inGeest/Amsterdam UMC Psychiatrie (afdeling 
O&I)  
Versie: 3-7-2018 

Voordat een proefpersoon mee kan doen aan (WMO-plichtig) onderzoek moet men een 

toestemmingsverklaring (informed consent ,IC) tekenen. In het IC verklaart de proefpersoon dat 

hij/zij op de hoogte is van de inhoud, doel en handelingen van het onderzoek. Om het IC te kunnen 

tekenen moet de proefpersoon dus eerst geïnformeerd worden. Dit gebeurt in eerste instantie door 

een informatiebrief en de algemene brochure “deelname aan wetenschappelijk onderzoek” van het 

ministerie van volksgezondheid. Voor de informatiebrief is een template beschikbaar vanuit het 

CCMO. In de informatiebrief staat alle relevante informatie voor de proefpersoon zoals doel van het 

onderzoek,  duur van het onderzoek, eventuele voor- en nadelen, etc. 

(http://www.ccmo.nl/nl/standaardonderzoeksdossier-1).  

Na het versturen van de informatie krijgt de potentiële proefpersoon minimaal 24 uur bedenktijd om 

goede afwegingen te kunnen maken over deelname aan het onderzoek.  

Wanneer een potentiële proefpersoon na de bedenktijd besluit om mee te doen aan het onderzoek, 

wordt bij de eerste afspraak mondelinge toelichting gegeven over het onderzoek en krijgt de 

proefpersoon gelegenheid om vragen te stellen. Indien de potentiële proefpersoon hierna nog steeds 

bereidwillig is om deel te nemen, wordt het IC getekend.  

Het IC moet voldoen aan de richtlijnen van de CCMO 

(http://www.ccmo.nl/nl/standaardonderzoeksdossier-1). Alle belangrijke punten van het onderzoek 

waar de proefpersoon mee in moet stemmen, worden vermeld op het IC. Hierbij kun je denken aan 

het delen van data met andere instituten en bedrijven, de bewaartermijn van de data etc. Ook 

verklaart de proefpersoon in het toestemmingsformulier dat hij/zij vrijwillig deelneemt, goed is 

voorgelicht en de informatie begrijpt (zie protocol Wilsonbekwaamheid bij wetenschappelijk 

onderzoek). De onderzoekmedewerker die het IC afneemt, tekent ook he IC in bijzijn van de 

proefpersoon en verklaart hiermee de proefpersoon goed voorgelicht te hebben. De proefpersoon 

krijgt een kopie mee van het IC. Na afloop van de afspraak wordt het IC gescand en digitaal 

gearchiveerd. Daarnaast wordt het origineel opgeborgen in een map in een afgesloten kast, apart 

van de onderzoeksgegevens. 

Wanneer gedurende het onderzoek een essentiële verandering plaats vindt in de onderzoeksopzet 

moet het IC ook aangepast worden en als amendement ingediend worden bij de METc. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een extra meting of handeling zoals bloedafname waar de proefpersoon 

eerder nog geen toestemming voor heeft gegeven. Wanneer dit goedgekeurd is door de METc 

moeten alle proefpersonen het nieuwe IC tekenen, ook degene die al getekend hebben indien de 

verandering ook van toepassing is op de data die van hen verkregen is.  
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Procedure in stappen: 

1. Informatiebrief en toestemmingsformulier opsturen naar de potentiële proefpersoon, samen 

met de brochure deelname aan wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

2. Bedenktijd voor de proefpersoon (minimaal 24 uur). 

3. Tijdens eerste afspraak mondeling uitleg geven over het onderzoek en vragen 

beantwoorden. 

4. Proefpersoon tekent het informed consent. 

5. Onderzoeksmedewerker,  aan wie deze taak gedelegeerd is, controleert of de proefpersoon 

op de juiste plaats heeft getekend en  de juiste datum en plaats heeft ingevuld. 

6. De onderzoeksmedewerker tekent zelf in bijzijn van de proefpersoon. 

7. Aan het einde van de afspraak maakt de onderzoeksmedewerker een kopie van het formulier 

en geeft het mee aan de proefpersoon. 

8. Wanneer de proefpersoon vertrokken is, scant de onderzoeksmedewerker het IC en 

archiveert het document digitaal in de juiste map 

9. Het origineel wordt in een map bewaard in een afsluitbare kast afzonderlijk van de 

onderzoeksgegevens. 

10. De veldwerkcoördinator of onderzoeker die betrokken is bij het onderzoek controleert de 

IC’s regelmatig op compleetheid.  

11.  Wanneer blijkt dat een IC niet compleet of correct is ingevuld, wordt dit zo snel mogelijk 

hersteld. Wanneer de onderzoeksmedewerker iets onjuist of onvolledig heeft ingevuld, 

wordt dit alsnog op de juiste manier gedaan. Er wordt een notitie (met datum en paraaf) 

gemaakt op het IC dat er een fout is hersteld. Ook wordt dit opgemerkt in de Trial Master File 

(TMF)> note to file. Wanneer de proefpersoon iets onvolledig/verkeerd heeft ingevuld dan 

wordt er contact opgenomen met de proefpersoon, uitleg gegeven en gevraagd om opnieuw 

te tekenen of gegevens aan te vullen. Ook hiervan wordt een notitie gemaakt op het IC en in 

de TMF. Alle notities worden met pen gemaakt, niet met potlood. 

 

Voor het tekenen van een IC door minderjarigen en wilsonbekwamen zijn aparte protocollen 

beschikbaar, zie inSide.  

 

Bronnen: 

http://www.ccmo.nl/nl/standaardonderzoeksdossier-1 

https://www.vumc.nl/afdelingen/crb 
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