Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

Betrouwbaarheidsonderzoek van de Nederlandse RSGMS (RSGMS-NL)
Officiële titel: validation of the Dutch RSGMS (RSGMS-NL)

Inleiding
Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u ouder bent van een kind met Rett syndroom. U hebt de uitnodiging gelezen op de website, Facebookpagina of nieuwsbrief van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NSRV).
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Algemene informatie
Dit onderzoek wordt gedaan door het Rett Expertisecentrum in Maastricht. Voor dit onderzoek zijn 50 proefpersonen uit Nederland nodig met Rett syndroom. De medisch-ethische toetsingscommissie van de Maastricht University heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om een Rett bewegingstest, de Rett Syndrome Gross Motor Scale (RSGMS) te vertalen naar het Nederlands en te onderzoeken of die betrouwbaar is.  

2.	Achtergrond van het onderzoek
De RSGMS is een Australisch meetinstrument dat de grof-motorische vaardigheden van personen met het Rett-syndroom meet. In het Engels is dit meetinstrument betrouwbaar om te gebruiken, er bestaat echter nog geen Nederlandse versie. Om deze vragenlijst in het Nederlands te kunnen gebruiken moet er betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Dit wordt gedaan op basis van video’s van een groep personen met Rett syndroom. 

3.	Wat meedoen inhoudt 
Als u meedoet, kost dat 45 tot 60 minuten voor u. Bij deelname aan dit onderzoek maakt u eenmalig enkele korte video’s met een camera of mobiele telefoon van uw kind die een aantal activiteiten uit voert. Het videoprotocol is te vinden op pagina 6. Als u het toestemmingsformulier heeft opgestuurd naar de onderzoeker, krijgt u informatie over hoe u de video’s het beste kunt opsturen. 
Daarnaast vult u een korte vragenlijst in over uw kind. De vragenlijst is te vinden op pagina 8. Op basis van deze gegevens kan er onderzoek gedaan worden naar betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling van de RSGMS. 

4.	Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek, maar u draagt wel bij aan meer kennis over de behandeling van Rett syndroom. Als de RSGMS betrouwbaar blijkt en een realistische weergave is van de werkelijke bewegingsvaardigheden van personen met Rett syndroom, kunnen we deze test in de toekomst heel breed gebruiken. Hij zal worden verspreid onder fysiotherapeuten van het netwerk Rett Syndroom & Fysiotherapie, om de grof-motorische vaardigheden van hun patiënten met Rett syndroom te kunnen evalueren. Daarnaast zal hij worden gebruikt bij toekomstige wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals het testen van verschillende interventies. 
Deelname aan het onderzoek zal totaal ongeveer een uur duren, bestaande uit het invullen van de vragenlijst en nog een halfuur tot 3 kwartier filmen, afhankelijk van de fitheid en motorische vaardigheden van uw kind. Het zou dan ook kunnen voorkomen dat de video’s over 2 dagen verspreid moeten worden, als u dat nodig vindt. 

5.	Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. U kunt u dan afmelden bij Hanneke Borst. Haar contactgegevens vindt u in bijlage A. 

6.	Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek is klaar als u het videomateriaal en de vragenlijst heeft opgestuurd. 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, als u dit wil. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden na uw deelname via uw email adres. 

7. Gebruik en bewaren van uw gegevens 
Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals de naam en het emailadres van de ouder, en wat basisgegevens van het kind met Rett syndroom. Daarnaast wordt er ook videomateriaal verzameld. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van deze gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens  uw toestemming.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling en is alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoeker en promovendus. In rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u of de persoon met Rett syndroom te herleiden.  

Toegang tot uw gegevens voor controle 
Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn de hoofdonderzoeker, prof. dr. Rob de Bie en de promovendus, mw. drs. Hanneke Borst. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. 

Bewaartermijn gegevens 
Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie: Maastricht University. 

Intrekken toestemming
U kunt achteraf uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw video’s of de persoonsgegevens van uw kind. Dit geldt voor dit onderzoek als ook voor het bewaren en het gebruik van gegevens voor toekomstig onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.  

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: drs. Hanneke Borst, Maastricht University. Zie bijlage A voor contactgegevens. 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoeker, waarvan in bijlage A de contactgegevens staan. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling Maastricht University of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8.	Verzekering voor proefpersonen
Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De onderzoeker hoeft daarom van de toetsende commissie geen extra verzekering af te sluiten.

Geen vergoeding voor meedoen
U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. 

9. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met drs. Hanneke Borst. Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de dr. Fred Hartgens. Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw behandelend arts. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijk deskundige. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens.

10. Ondertekening toestemmingsformulier
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.
Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring.

Dank voor uw aandacht.


16. Bijlagen bij deze informatie
A. 	Contactgegevens 
B.	Toestemmingsformulier 





Bijlage A: Contactgegevens

Onderzoeker: 
Drs. Hanneke Borst
Rett Expertisecentrum en Maastricht University 
Mail: hanneke.borst@rett.nl en h.borst@maastrichtuniversity.nl 
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag

Hoofdonderzoeker:
Prof. dr. Rob de Bie
Maastricht University
Mail: ra.debie@maastrichtuniversity.nl 
Bereikbaar van maandag – vrijdag

Onafhankelijk deskundige:
Dr. Fred Hartgens 
Maastricht University
Mail: f.hartgens@maastrichtuniversity.nl 
Bereikbaar van maandag – vrijdag 

Voor meer informatie over uw rechten: drs. Hanneke Borst 


Bijlage B: Toestemmingsformulier Nederlandse Rett bewegingstest (RSGMS-NL)

Behoefte van ouders, begeleiders en fysiotherapeuten voor fysiotherapie bij Rett syndroom

-	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 weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
-	Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang kunnen krijgen tot de gegevens die in het onderzoek gevraagd worden. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen.
-	Ik geef 	   □ wel
		□ geen 
toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van fysiotherapie bij Rett syndroom
-	Ik geef	    □ wel
□ geen 
toestemming om videomateriaal van mijn kind te gebruiken in presentaties over dit onderzoek. 

	Ik wil geïnformeerd worden over de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek


E-mailadres: ……………………………………………………………………………

-	Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Naam proefpersoon:				
Handtekening:							Datum	: __ / __ / __
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):
Handtekening:							Datum: __ / __ / __
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het toestemmingsformulier.

