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TITEL 

 
SOP OPSTELLEN PROEFPERSONENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING 
 

Doel  

 
Het geven van een richtlijn en van tekstvoorbeelden als hulpmiddel bij het opstellen van informatie voor de 
proefpersoon.  
 

Definities 

 
- proefpersoon: een patiënt die deelneemt aan medisch wetenschappelijk onderzoek. 

 

Uitgangspunten 

 
De Medisch Ethische Toetsingscommissie METC Z  vindt het belangrijk dat proefpersonen overzichtelijke 
informatie in begrijpelijke taal krijgen aangeboden. 
 
 
PROCEDURE 
 

Algemeen:  

Een optimale proefpersoneninformatie is informatief en bondig.  

De volgende onderwerpen kunnen in een bijlage worden toegevoegd: verzekeringstekst, zeldzame 

bijwerkingen, stroomschema handelingen en lokale informatie (zie www.Zuyderland.nl/onderzoek. Kies: 

onderzoek binnen Zuyderland). 

Achter de bijlagen volgt de toestemmingsverklaring.  

 

Gebruik een goed leesbaar lettertype: Calibri (Zuyderland lettertype) in een goed leesbare lettergrootte. 

 

U dient de informatiebrief opstellen aan de hand van de template informatiebrief (inclusief 

toestemmingsverklaringen), te vinden op de CCMO website. Extra hulpmiddelen zijn de schrijfwijzer en de 

checklist proefpersoneninformatie op diezelfde website. Om de leesbaarheid te controleren, is het 

raadzaam de informatiebrief van tevoren te laten lezen door een testlezer of een 

communicatiemedewerker. 

U dient aan proefpersonen en patiënten en/of hun ouders of vertegenwoordigers ook de Algemene 

brochure voor proefpersonen uit te reiken. Deze brochure kunt in grote aantallen gratis aanvragen via 

telefoonnummer 1400 of Rijksoverheid.nl. 

 

De template 2017 voor de informatiebrief en de toestemmingsverklaring kunt u vinden op: 

http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/model-proefpersoneninformatie-gewijzigd 

Onderwerpen uit betreffende tekst die niet van toepassing zijn op uw onderzoek, dient u weg te laten (en 

de nummering aan te passen).  

http://www.zuyderland.nl/onderzoek
http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/model-proefpersoneninformatie-gewijzigd
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De pagina’s van de proefpersoneninformatie moeten genummerd worden. 

U dient een versienummer en datum te vermelden op het document. 

Voor zover de proefpersonen patiënten van Zuyderland zijn, dient bij het maken van de 

proefpersoneninformatie het Zuyderlandlogo/Zuyderlandbriefpapier  gebruikt te worden. 
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