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Goed; volgens mij 
weet je bijna genoeg 
om te kiezen of je 

wilt meedoen

Maar je hebt nog 
iets nodig:

En dat je begrijpt dat je altijd mag stoppen als je   
        niet meer mee wilt doen

Toestemming

ik begrijp alles

ik geef 
toestemming

Zo laat 
je zien dat je 

begrijpt wat het 
onderzoek is en 
dat je de dokter 

toestemming geef 
om onderzoek te 

doen bij jou

9. Toestemming geven

Als je wilt 
meedoen, moet je 
een handtekening 

zetten op dit 
formulier

Je krijgt ook nog 
een formulier Een formulier? 

Waarom?

ik mag altijd 
stoppen als 
ik niet meer  
        wil

Toestemming

Hierop staat 
precies wat er gaat 

gebeuren in het 
onderzoek

Als je ouder bent dan 16, dan 
kan je zelf een handtekening 
zetten en hoeven je ouders niet

Als je tussen de 12 en 16 jaar 
bent, zetten jullie allemaal je 
handtekening

Als je 11 bent of jonger, 
zetten alleen je ouders hun 
handtekening. Maar ze zullen 
vast aan jou  
vragen 
of je 
het met 
ze eens 
bent

ik mag altijd 
stoppen als 
ik niet meer  
        wil

Toestemming

stoppen...

Oké

... niet 
verstoppen

Dat 
hangt er 
vanaf

Hoe oud ben jij? 

Wie moet dan z’n handtekening zetten op het toestemmingsformulier? 

Ga jij met je ouders overleggen wat je wilt kiezen?

11 of jonger: alleen de ouders
tussen 12 en 16: kind en ouders
16 of ouder: alleen het kind 

9. Toestemming geven

We moeten dus 
goed met elkaar 

overleggen wat we 
kiezen

En moeten wij 
dan ook een 
handtekening 

zetten?

JOuW 
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