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Het doel van deze informatiebrief is om informatie te geven en zo te helpen bij de beslissing 

over deelname aan bovenstaand onderzoek. Lees daarom de volgende informatie zorgvuldig 

door.   

 

1 Waarom is dit onderzoek belangrijk? 

Vrijwel alle ouders hebben wel eens vragen over de voeding en de leefstijl van hun kind. Het is 

fijn voor ouders en kinderen als zij informatie, tips en adviezen over een gezonde voeding en 

leefstijl kunnen krijgen. 

 

2 Wat is het doel van dit onderzoek? 

TNO en het Erasmus MC willen onderzoeken welke vragen ouders van jonge kinderen hebben 

over de voeding en de leefstijl van hun kind. De tijdens het onderzoek verzamelde informatie 

draagt bij aan de ontwikkeling van een instrument waarmee kinderen die niet gezond eten en 

leven beter herkend kunnen worden door het consultatiebureau.  

 

3 Wanneer kan ik meedoen? 

We zoeken ouders met ten minste 1 kind in de leeftijd van 6 maanden tot en met 6 jaar.  Als je 

wil en kan deelnemen kun je dit aangeven op het toestemmingsformulier. 

4 Wat wordt er van je verwacht? 

Aan jou wordt gevraagd om samen met andere ouders, tijdens een online groepsinterview van 

ongeveer 1½ uur, vragen te beantwoorden over de voeding en leefstijl van je kind. Als je dat 

liever wilt, kunnen de vragen ook telefonisch tijdens een interview van ongeveer 45 minuten 

aan jou worden gesteld. Voor het interview wordt je gevraagd om persoonlijke gegevens in te 

vullen, zoals je leeftijd en je opleiding. Als dank voor je deelname ontvang je een cadeaukaart 

van €15. 

5 Wordt er vertrouwelijk met mijn informatie omgegaan? 

Alle informatie wordt vertrouwelijk verzameld en anoniem verwerkt. Jouw persoonlijke 

gegevens worden apart van de antwoorden bewaard. Voor vragen of klachten over de 

vertrouwelijkheid van gegevens, kun je contact opnemen met de onderzoeker of contact 

opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van TNO (privacy@tno.nl). Dit onderzoek 

is goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie van TNO. 

6 Is mijn deelname vrijwillig? 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en zal geen directe voordelen of nadelen hebben 

voor jou persoonlijk. Je kunt jouw deelname aan dit onderzoek op elk moment stoppen, zonder 

gevolgen. Je hoeft daarbij geen reden op te geven.  

7 Zijn er risico’s aan mijn deelname? 

Tijdens het onderzoek worden persoonlijke dingen besproken. Het kan zijn dat er aan jou als 

ouder vragen worden gesteld waar je je niet prettig bij voelt. Je hoeft dan niet te antwoorden. 
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Er worden geen verdere risico’s van deelname aan dit onderzoek voorzien. Mogelijke 

ongemakken door dit onderzoek zijn minimaal. 

8 Wie is betrokken bij dit onderzoek? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en het Erasmus MC. Financiering gebeurt door VWS. 

Het onderzoek is vooraf getoetst door de interne toetsingscommissie voor mensgebonden 

onderzoek van TNO. 

 

9 Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld? 

Van de interviews worden geluidsopnamen gemaakt. Deze geluidopname worden gebruikt voor 

verdere analyse van de onderzoeksgegevens. Om je privacy te waarborgen, worden je naam en 

contactgegevens gescheiden van de onderzoeksgegevens bewaard. De geluidsopnamen en de 

onderzoeksgegevens worden door TNO gedeeld met onderzoekers van het Erasmus MC. TNO en 

het Erasmus MC garanderen dat de verzamelde gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden 

worden gebruikt. Na afloop van het onderzoek kunnen de onderzoeksgegevens gedurende 10 

jaar na afloop van het onderzoek worden bewaard.   

De verzamelde informatie zal gebruikt worden om wetenschappelijke resultaten te beschrijven 

in een wetenschappelijke tijdschrift. Deze resultaten bevatten geen persoonlijke informatie en 

beschrijven de resultaten van de hele groep. (Antwoorden van) individuele zijn deelnemers op 

geen enkele wijze herkenbaar. 

Je hebt op basis van de privacywetgeving rechten zoals het recht van inzage, verwijdering van 

uw gegevens of correctie op uw persoonsgegevens. Meer informatie over welke rechten van 

toepassing zijn en hoe je deze kunt uitoefenen, kunt u vinden in het privacy statement 

(https://www.tno.nl/nl/over-tno/contact/corporate-legal/privacystatement/) van TNO. Je kunt 

hierover ook een e-mail sturen aan privacy@tno.nl. 

 

10 Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? 

Je kunt contact opnemen met het onderzoeksteam als je vragen of twijfels heb, of als je meer 

informatie wil. 

 

Sophie Wins 

TNO Child Health 

Emailadres: sophie.wins@tno.nl 

 

11 Ondertekenen toestemmingsformulier 

Jouw deelname aan dit onderzoek zal pas starten als al jouw vragen zijn beantwoord door het 

onderzoeksteam en jij het toestemmingsformulier hebt getekend en teruggestuurd.  

 

Het toestemmingsformulier is toegevoegd als bijlage van deze informatiebrief. 


