
Geïnformeerde toestemming 

 

Uitnodiging om te participeren 

We nodigen u uit om te participeren aan een internationale multi-centrische studie: 

‘Bijdragen aan medelevende en veilige zorg tijdens COVID-19’ 

(COCARE). 

U bent volledig vrij om deel te nemen. Deze studie wordt geleid door de University of 

Applied Sciences Emden/Leer. De onderzoekspartners zijn universiteiten uit meer dan 12 

landen. 

Doel 

Het doel van dit onderzoek is om de effecten van de COVID-19 pandemie op de mentale 

gezondheid van verzorgend personeel te onderzoeken. Hiervoor worden de korte en 

middellange termijneffecten en beschermende factoren onderzocht. De analyse van de 

gegevens zal bijdragen tot de ontwikkeling van evidence-based aanbevelingen en interventies 

om mensen beter te helpen in gelijkaardige situaties. 

We willen graag vragen aan alle geïnteresseerden om aan deze studie te participeren. Uw 

deelname  aan deze studie is zeer waardevol  aangezien u de COVID-19 pandemie aan den 

lijve hebt ondervonden. 

Procedure en duur 

Na uw toestemming nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze studie. De studie is volledig 

confidentieel. De survey wordt online ingevuld. We verzamelen socio-demografische 

gegevens, vragen over huisvesting en over ervaringen met de COVID-19 pandemie en over de 

effecten ervan op de mentale gezondheid. 

De survey wordt drie keer herhaald: na 3, 6 en 12 maanden. We zullen u contacteren via e-

mail voor de follow-up surveys. Deelname aan deze follow-up studies blijft steeds vrijwillig. 

Risico’s 

Het is mogelijk dat u zich ongemakkelijk voelt bij sommige vragen. U kan altijd beslissen 

deze vragen al dan niet te beantwoorden. U kan ook steeds stoppen met het invullen van de 

survey indien u zich niet comfortabel voelt of niet wilt doorgaan. 

Kosten 

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het onderzoek. 

Gebruik 

Uw deelname aan dit onderzoek geeft informatie over hoe de pandemie de mentale 

gezondheid kan beïnvloeden en hoe in de toekomst het best op deze pandemie en aanverwante 

crisissituaties kan gereageerd worden. 

Financiële compensatie 

U ontvangt geen financiële vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. 



Confidentialiteit 

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de geldende 

algemene regelgeving inzake gegevensbescherming en opgeslagen op een beveiligde server 

van de University of applied Sciences Emden/Leer. Uw gegevens kunnen niet geïdentificeerd 

worden. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Wij garanderen dat de 

gegevens en alle publicaties op basis van de gegevens volledig anoniem zijn. Al uw gegevens 

zijn vertrouwelijk en worden op geen enkele wijze doorgegeven aan anderen. 

Vrijwilligheid 

Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. 

Rechtsgrondslag 

De University of Applied Sciences Emden/Leer verwerkt de via u verzamelde 

persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 

lit. a GDPR. Indien het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan verwerkt 

de universiteit de via u op basis van uw toestemming verzamelde persoonsgegevens conform 

art. 6 lid 1 S. 1 lit. a GDPR. 9 lid 2 sub a GDPR. 

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard. 

Rechten van de deelnemer 

"Accepteer onze gegevensbescherming" klikt, krijgt u de mogelijkheid om een PDF-versie 

van dit document te downloaden. Als u vragen hebt over uw rechten dan kan u contact 

opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Emden/Leer University 

(Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de). 

Uw rechten 

In het kader van de wettelijke vereisten heeft u in principe recht op hetvolgende van de 

University of Applied Sciences Emden/Leer: 

- bevestiging of uw persoonsgegevens door de University of Applied Sciences Emden/Leer 

worden verwerkt, 

- Informatie over deze gegevens en de omstandigheden van de verwerking, 

- correctie als deze gegevens onjuist zijn, 

- verwijdering, voor zover er geen rechtvaardiging is voor de  dataverwerking en er geen 

verplichting meer bestaat om  de data op te slaan, 

- beperking van de verwerking in bijzondere gevallen die in de wet zijn vastgesteld en 

- overdracht van uw persoonsgegevens - voor zover u deze hebt verstrekt - aan u of aan een 

derde partij in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat 

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming aan de University of Applied Siences 

Emden/Leer ten allen tijde in te trekken, met als gevolg dat de verwerking van uw 

persoonsgegevens, in overeenstemming met uw herroepingsverklaring, onontvankelijk wordt 

voor de toekomst. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op 

basis van toestemming vóór de intrekking ervan. 

 


