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Informatieblad voor onderzoek Optogenerapy 
 
Doel van het onderzoek  
Dit onderzoek wordt geleid door Laurenske Visser  
Het doel van dit onderzoek is om de huidige kwaliteit van leven en de gezondheidstoestand van pati-
enten met multiple sclerose in Nederland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië en Duitsland te meten.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het maakt deel uit van het OPTOGENERAPY project, 
een EU gefinancierd Horizon 2020 project. Het doel van OPTOGENERAPY is een nieuw optogenetics 
implantaat te ontwikkelen wat zorgt voor een gecontroleerde afgifte van beta-interferon voor de be-
handeling van patiënten met multiple sclerose. Het is van belang om informatie te verzamelen over 
de impact van de huidige behandeling op de kwaliteit van leven en de gezondheidstoestand van MS-
patiënten om de kosteneffectiviteit van het OPTOGENERAPY implantaat te evalueren in verschillende 
Europese landen. De onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt in rapporten en wetenschappelijke 
publicaties.  
 
Hoe gaan we te werk? 
U neemt deel aan een onderzoek waarbij we informatie zullen vergaren door u via het programma 
Qualtrics een vragenlijst voor te leggen welke u digitaal kunt invullen. De vragenlijst bestaat uit drie 
gedeeltes. Het eerste gedeelte gaat over demografie, het tweede gedeelte gaat specifiek over Multi-
ple Sclerose en het derde gedeelte is gericht op het meten van uw algemene gezondheid.  
 
Potentiële risico's en ongemakken  
Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden aan uw deelname aan deze studie. 
U hoeft geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u 
kunt uw deelname op elk gewenst moment stoppen. 
 
Vergoeding   
U ontvangt voor deelname aan dit onderzoek geen vergoeding. 
 
Vertrouwelijkheid van gegevens 
Wij doen er alles aan uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. We hebben geprobeerd de vra-
genlijst zoveel mogelijk op te stellen dat niet te herleiden valt wie de antwoorden heeft gegeven. Er 
wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten 
gebracht, waardoor iemand u zal kunnen herkennen. 
 
ESHPM heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd 
die de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker garanderen en de wijziging, het ver-
lies en de verwerking ervan voorkomen en / of ongeautoriseerde toegang. Dit allen gezien de staat 
van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan het wordt blootge-
steld, hetzij door menselijk handelen of door het fysieke of natuurlijke omgeving, in overeenstem-
ming met de bepalingen van de huidige regelgeving. 
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De bij u verzamelde gegevens zullen alleen worden gebruikt door onderzoekers binnen hetzelfde on-
derzoeksveld bij de Erasmus Universiteit. Uw gegevens worden daarbij zoveel mogelijk gepseudoni-
miseerd gebruikt. Het gebruik van uw gegevens voor onderzoeken in andere onderzoeksvelden ge-
beurt uitsluitend als u daar in het toestemmingsformulier toestemming voor geeft. U kunt er dus 
voor kiezen dat uw gegevens slechts binnen hetzelfde onderzoeksveld gebruikt mogen worden. 
 
Voordat onze onderzoeksgegevens naar buiten gebracht worden, worden uw gegevens zoveel moge-
lijk geanonimiseerd.  
 
In een publicatie zullen anonieme gegevens of pseudoniemen worden gebruikt. De audio-opnamen, 
formulieren en andere documenten die in het kader van deze studie worden gemaakt of verzameld, 
worden opgeslagen op een beveiligde locatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en op de bevei-
ligde (versleutelde) gegevensdragers van de onderzoekers. 
De onderzoeksgegevens worden bewaard voor een periode van [10 jaar]. Uiterlijk na het verstrijken 
van deze termijn zullen de gegevens worden verwijderd of worden geanonimiseerd zodat ze niet 
meer te herleiden zijn tot een persoon.  
 
De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor een controle op wetenschappelijke 
integriteit) en alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan personen buiten de onderzoeks-
groep. 
 
Tot slot is dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de ethische commissie van het Erasmus 
MC (datum goedkeuring: 28-01-2019). 
 
Vrijwilligheid  
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het on-
derzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden ge-
bruikt, zonder opgaaf van redenen. Het stopzetten van deelname heeft geen nadelige gevolgen voor 
u of de eventueel reeds ontvangen vergoeding. 
Als u tijdens het onderzoek besluit om uw medewerking te staken, zullen de gegevens die u reeds 
hebt verstrekt tot het moment van intrekking van de toestemming in het onderzoek gebruikt wor-
den. 
Wilt u stoppen met het onderzoek, of heeft u vragen en/of klachten? Neem dan contact op met de 
onderzoeksleider door een mailtje te sturen naar l.a.visser@eshpm.eur.nl. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de faculteit Erasmus School of Health Policy & Management 
(ESHPM), faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Indien u specifieke vragen hebt 
over de omgang met persoonsgegevens kun u deze ook richten aan de functionaris gegevensbe-
scherming van de EUR door een mail te sturen naar fg@eur.nl. U hebt daarnaast het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Tot slot heeft u het recht een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of aanpassing van uw gege-
vens te doen. Ga hiervoor naar https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement en dien uw verzoek 
in via de link van het Digitaal Loket.  
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Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen erken ik het volgende: 
  JA NEE 
1. Ik ben voldoende geïnformeerd over het onderzoek door middel van een separaat informa-

tieblad. Ik heb het informatieblad gelezen en heb daarna de mogelijkheid gehad vragen te 
kunnen stellen. Deze vragen zijn voldoende beantwoord. 
 

  

2. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. Er is geen expliciete of impliciete dwang voor mij 
om aan dit onderzoek deel te nemen. Het is mij duidelijk dat ik deelname aan het onder-
zoek op elk moment, zonder opgaaf van reden, kan beëindigen. Ik hoef een vraag niet te 
beantwoorden als ik dat niet wil. 
 

  

Naast het bovenstaande is het hieronder mogelijk voor verschillende onderdelen van het onderzoek specifiek 
toestemming te geven. U kunt er per onderdeel voor kiezen wel of geen toestemming te geven.  
 
3. Ik geef toestemming om de gegevens die gedurende het onderzoek bij mij worden verza-

meld te verwerken zoals is opgenomen in het bijgevoegde informatieblad. Deze toestem-
ming ziet dus ook op het verwerken van gegevens betreffende mijn gezondheid. 
 

  

4. Ik geef toestemming om de bij mij verzamelde onderzoeksdata te bewaren en te gebruiken 
voor toekomstig onderzoek door de EUR in andere onderzoeksvelden en voor onderwijs-
doeleinden.  
 

  

Naam deelnemer: 
 
 

Naam onderzoeker 

Handtekening: 
 
 

Handtekening: 
 
 
 

Datum: Datum: 
 


