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Toestemmingsformulier  

 

voor deelname aan het onderzoek ‘Evaluatie van paramedische zorg bij patiënten met COVID-19’ 

 

 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik verwacht dat het invullen van de vragenlijsten me niet teveel moeite kost. 

− Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 

mee te doen met het onderzoek. Of om te stoppen. Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil 

stoppen. 

− Ik weet dat voor kwaliteitscontrole van het onderzoek een beperkt aantal mensen al mijn gegevens 

kunnen inzien. Die mensen, genoemd onder punt 6 in deze informatiebrief, geef ik toestemming om 

mijn gegevens in te zien. 

 

Toestemming voor deelname aan het onderzoek: 

− Ik wil deelnemen aan het onderzoek (deel A). Ik geef mijn behandelaar toestemming om 
gecodeerde gegevens over mijn paramedische COVID-19 behandeling te delen met het 
onderzoeksteam. 

□ ja 
□ nee 

 
− Ik wil ook deelnemen aan het onderzoek met vragenlijsten (deel B). Ik geef daarom de onderzoekers 

toestemming mij vragenlijsten te sturen bij de start en eind van de therapie en op 3, 6, 9 en 12 
maanden. 

□ ja 
□ nee 

 

- Ik geef □ wel 

□ geen 

toestemming om mijn gecodeerde gegevens te gebruiken voor verder onderzoek op het gebied van 

COVID-19. 

 

Tot slot, stellen we u nog een laatste vraag. Wij zijn voor ons onderzoek ook nog opzoek naar mensen 

die met ons in gesprek willen over hoe ze de paramedische herstelzorg uiteindelijk hebben ervaren. 

Zulke gesprekken geven ons nog een beter beeld over hoe mensen herstellen na een COVID-19 infectie.  

 

- Ik geef □ wel 

□ geen 

toestemming om eventueel meer informatie te ontvangen over een aanvullend interview over mijn 

ervaringen met paramedische herstelzorg. 

 

 

Naam deelnemer:     

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 


