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Donders Centre for Cognition
In deze folder komen zaken aan de orde die u beslist moet weten alvorens u kunt
deelnemen aan een onderzoek in het ‘Donders Centre for Cognition’ van het Donders
Instituut. Leest u onderstaande informatie dan ook goed door.
Het Donders Instituut is een universitair onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar de
hersenen, cognitie en gedrag. Het Donders Centre for Cognition (DCC) is een onderdeel
van het Donders Instituut en heeft de beschikking over meetapparatuur waarmee door
middel van verschillende technieken gedrag en hersenactiviteit gemeten kan worden.
Voor het onderzoek zijn proefpersonen nodig die bereid zijn aan één of meerdere
onderzoeken te willen deelnemen. Dit kunnen bijvoorbeeld taal-, perceptie, actie of
geheugen experimenten zijn. Alle onderzoeken en dus ook alle onderzoeksmethoden
hebben een verwaarloosbaar tot minimaal risico.
Ethische toetsing
Alle onderzoeken waaraan u eventueel gaat deelnemen op het DCC zijn door een
onafhankelijke ethische commissie getoetst en positief beoordeeld. (de ‘Ethiek Commissie
Sociale Wetenschappen (ECSW) ’, https://www.radboudnet.nl/fsw/onderzoek/ethiekcommissie-ethics-commitee/) of de medisch ethische commissie (zie www.cmoregio-an.nl).
Klinische gegevens
De onderzoekgegevens verkregen in het DCC kunnen niet vanuit een klinisch perspectief
worden bekeken. Uw deelname aan het onderzoek mag dan ook niet worden gezien als
een klinische test.
In uitzonderlijke gevallen kunnen nieuwe gegevens worden ontdekt met betrekking tot uw
gezondheidstoestand. Voorafgaand aan deelname aan onderzoek, waarbij dit het geval
is, dient u de naam en het adres van uw huisarts door te geven Ook bewaren we bij dit
soort onderzoek uw naam, uw persoonlijk identificatienummer (van onze
proefpersonendatabase) en/of uw (e-mail) adres. In geval van een voor u mogelijke
relevante bevinding zal u hierover nader worden geïnformeerd door een expert van het
DCC of uw huisarts. Indien u geen huisarts (in Nederland) heeft dan wordt u verzocht om
uzelf dan eenmalig als patiënt aan te melden bij het lokale Universitaire Gezondheid
Centrum Heyendaal. Uw verzekering vergoedt deze kosten. Indien u onverzekerd bent
zal het Universitaire Gezondheidscentrum u een minimaal bedrag in rekening brengen
voor het consult. Als u niet geïnformeerd wenst te worden over nieuwe gegevens met
betrekking tot uw gezondheid, dan kunt u niet deelnemen aan onderzoeken van het DCC.
Informatie en instemming met het onderzoek
Ruim voorafgaand aan deelname (dit wil zeggen minimaal 24 uur tevoren) zult u van de
onderzoeker een studie specifieke informatiebrochure ontvangen. U bent dan in de
gelegenheid om over uw deelname na te denken. Voordat u deelneemt aan een
onderzoek dient u een studie specifiek toestemmingsformulier te ondertekenen waarin u
bevestigt dat u voldoende bent geïnformeerd, dat u bereid en in staat bent om deel te
nemen en instemt met vrijwillige deelname aan het onderzoek. Ook de onderzoeker moet
door een handtekening op het formulier bevestigen dat u voldoende over het onderzoek
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bent geïnformeerd. Tevens zal de onderzoeker er op toezien dat uw privacy en daaraan
verbonden voorwaarden gewaarborgd wordt. U kunt zich op elk gewenst moment, zonder
opgaaf van redenen, terugtrekken van deelname. U kunt tot maximaal 1 maand na
deelname aan de studie verzoeken uw experimentele data te vernietigen. Daarna zullen
uw gegevens gepseudonimiseerd, dit wil zeggen niet direct herleidbaar naar uw identiteit,
in een database worden opgeslagen. Een voorbeeld van de studie specifieke
“toestemmingsverklaring” is bijgesloten in de betreffende studie specifieke informatie
brochure.
Verzekering
Voor deelnemers die meedoen aan het onderzoek dat plaatsvindt bij het DCC, als
onderdeel van het Donders Instituut, is op wettelijke gronden een
aansprakelijkheidsverzekering
en
in
sommige gevallen
een
aanvullende
proefpersonenverzekering afgesloten. De proefpersonenverzekering dekt schade als
gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar voren komt tijdens het
onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek.
Gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor de uitvoering van het onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden
verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om uw contactgegevens zoals naam, adres,
geboortedatum, e-mail adres of ID-nummer uit de proefpersonen database. Gebruik en
bewaring van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor administratieve en
wetenschappelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn: het vastleggen van de
toestemmingsverklaring deelname onderzoek, betaling voor deelname, inwilligen verzoek
tot vernietigen data, benaderen in geval van klinisch relevante bevindingen en voor
benadering toekomstig onderzoek (bij toestemming). In sommige gevallen is het
noodzakelijk demografische gegevens of gegevens over uw gezondheid, achtergrond of
voorkeuren te verzamelen om de wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden en
over de resultaten te publiceren. U wordt gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen.
Indien u dit niet wilt, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.
Vertrouwelijkheid van uw gegevens
De informatie die u verstrekt ten behoeve van het onderzoek zal zorgvuldig behandeld
worden en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers. Gegevens die de
onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven vertrouwelijk. Om uw
privacy te waarborgen slaat de onderzoeker uw onderzoeksgegevens op met een code.
Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden apart van de
onderzoeksgegevens bewaard. De koppeling tussen deze persoonlijke gegevens en
onderzoeksgegevens heet een sleutelbestand. Alleen met dit sleutelbestand zijn de
onderzoeksgegevens tot u te herleiden. Om uw privacy te waarborgen wordt ook het
sleutelbestand apart van de onderzoeksgegevens bewaard. Alleen de leden van het
betrokken onderzoeksteam, waarvoor dit noodzakelijk is, hebben toegang tot uw
persoonlijke gegevens en het sleutelbestand. Naar andere bij het onderzoek betrokken
partijen worden uw onderzoeksgegevens alleen gecodeerd verstuurd en is uw identiteit
dus niet direct te achterhalen. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek
worden alleen uw gecodeerde onderzoeksgegevens vermeld.
Het kan zijn dat voor het registeren van uw responsen beeld- of geluidsopnames
gemaakt worden. Deze worden alleen verzameld ten behoeve van wetenschappelijke
doeleinden. In dit geval zal de onderzoeker u hierover altijd voorafgaand aan deelname
informeren en aanvullend uw toestemming vragen. In alle gevallen worden uw
onderzoeksgegevens beschermd overeenkomstig de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Bewaartermijn gegevens
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Uw gegevens worden gedurende de voorgeschreven termijn bewaard, zijnde 10 jaar na
afronding van het onderzoek. De koppeling tussen uw persoonlijke gegevens en uw
onderzoeksdata wordt tot maximaal een maand na afronding van het onderzoek bewaard.
Delen van uw onderzoeksgegevens
Vanwege het belang van controle, hergebruik en/of replicatie van onderzoeksresultaten
wordt experimentele data in toenemende mate gedeeld of openbaar gemaakt. .
Voorafgaand aan deze vorm van delen wordt uw data volledig gepseudonimiseerd (niet
meer herleidbaar naar uw identiteit). Indien u niet wenst dat uw data gedeeld wordt, kunt
u maximaal 1 maand na deelname aan de studie verzoeken uw experimentele data te
vernietigen.
Voor sommige onderzoeksgegevens is het niet mogelijk om data volledig te
pseudonimiseren, zoals bij beeld- en/of geluidopnames. U heeft het recht om via het
toestemmingsformulier uw bezwaar kenbaar te maken zodat deze beeld- en/of
geluidopnames niet gedeeld worden met andere onderzoekers buiten het betreffende
onderzoek.
Inzagerecht
Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in al uw gegevens, dus
persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het
onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. De personen en instanties die ter controle
toegang tot uw gegevens kunnen verkrijgen zijn: een controleur, die voor een
opdrachtgever werkt, en nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten,
bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg. Zij zullen uw gegevens geheim houden. U
wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt, kunt u niet
deelnemen aan het onderzoek.
Toekomstig onderzoek
Na deelname aan onderzoek op het DCC kan het zijn dat wij u nogmaals willen benaderen
voor toekomstig onderzoek. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hiermee
akkoord bent. Indien u hiermee instemt zullen naam, adres, e-mail adres en eventueel uw
nummer van onze proefpersonen database van u worden bewaard.
Ook voor dit toekomstige onderzoek geldt dat deelname altijd vrijwillig is en dat u bij iedere
deelname aan een nieuw experiment om uw toestemming gevraagd wordt.
Voorbereiding op onderzoek
Voor het onderzoek is over het algemeen geen speciale voorbereiding nodig. Wel is het
belangrijk dat u uitgeslapen en fit bent en de avond ervoor geen overmatige hoeveelheid
alcohol of drugs heeft gebruikt.
Voorafgaand aan het onderzoek legt de proefleider het doel van het onderzoek en de te
volgen meetmethodiek aan u uit. U krijgt instructie over wat u tijdens het onderzoek moet
doen. Het kan zijn dat u moet kijken naar een monitor, luisteren naar geluiden (evt. door
een hoofdtelefoon), een reactietest moet uitvoeren, of bepaalde bewegingen moet maken.
Nadat u volledig bent geïnformeerd zal hij/zij u vragen de toestemmingsverklaring te
ondertekenen. Het verdere verloop is geheel afhankelijk van de onderzoeksmethodiek die
toegepast wordt. In de informatie brochures EEG, bewegende stoel, robot of EEG-FES
leest u hier meer over.
Betalingen/vergoedingen
Er is een vergoeding beschikbaar voor deelname aan het onderzoek. Het DCC geeft deze
vergoeding in de vorm van proefpersoonuren of VVV cadeaubonnen
(https://www.vvvcadeaubonnen.nl/). In het geval van VVV cadeaubonnen hebben we voor
onze administratie uw naam en adres nodig.
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Aanvullende informatie, onafhankelijke contactpersoon en contact
Kunt u om de een of andere reden niet (op tijd) komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk
door aan de verantwoordelijke proefleider. U kunt tevens contact opnemen met deze
persoon voor aanvullende vragen of als u van deelname wilt afzien.
Na deelname
Wij stellen uw feedback over uw ervaringen als proefpersoon zeer op prijs. U kunt hiervoor
–al dan niet met persoonsgegevens- - dit webformulier invullen Als u klachten heeft over
een experiment, praat daar dan eerst over met de proefleider. U kunt ook contact
opnemen met een onafhankelijke contactpersoon, die niet betrokken is bij het experiment
(Miriam Kos, dcclabcoordinator@socsci.ru.nl; tel 0243612650) of vul ons webformulier in.
Indien gewenst zal de onafhankelijke contactpersoon vervolgens telefonisch contact met
u opnemen.
Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor meer informatie over de naleving van uw rechten bij de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is de Radboud Universiteit
verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van
persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met het bureau van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming van de instelling via privacy@ru.nl. Meer informatie over uw
rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.ru.nl/privacy/
(bescherming persoonsgegevens, rechten betrokkenen) en op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgeuropese-privacywetgeving/controle-over-je-data).
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INFORMATIE
OVER
HET ROBOTLAB
versie 2.1

Donders Centre for Cognition
Algemeen
Ons lichaam en onze omgeving veranderen continu. Om onze acties adequaat te houden moeten
onze hersenen rekening houden met deze veranderingen en de aansturing van bewegingen
aanpassen. Om de processen die ten grondslag liggen aan deze aanpassingen te bestuderen
beschikt het ROBOTLAB over een zogenaamd haptisch manipulandum of robotarm. De
proefpersoon heeft het eindpunt van deze robotarm vast en maakt reikbewegingen. De robot kan
deze reikbewegingen verstoren door een kracht op de hand en arm van de proefpersoon uit te
oefenen. De proefpersoon ziet een representatie van zijn/haar hand in een spiegel geprojecteerd. In
sommige gevallen is wat je ziet in de spiegel niet wat je voelt met je hand.
De arm van de proefpersoon ligt in een zogenaamde
‘airsled’.
Deze
werkt
als
een
soort
van
luchtkussen/hovercraft, waardoor de proefpersoon de
arm rustig kan laten liggen terwijl hij/zij wrijvingsloos over
de tafel beweegt.
In sommige experimenten maken we gebruik van korte
elektrische stimuli op de huid van de vinger. In andere
experimenten maken we gebruik van Galvanic Vestibular
Stimulation
(GVS),
een
techniek
om
het
evenwichtsorgaan te verstoren. Hierbij wordt een kleine
stroom aangeboden net achter je oren. Beide interventies
zullen duidelijk gecommuniceerd worden naar de
proefpersoon alvorens deze deelneemt aan het
experiment.
Voorbereiding thuis
Het is belangrijk de volgende zaken in acht te nemen:
- Neem, indien beschikbaar, zowel (lees) bril als
lenzen mee.
Het onderzoek
De proefleider zet u allereerst in de stoel voor de robotarm. Hij zal de hoogte instellen zodat u goed
in de opstelling uw taak kunt uitvoeren. De proefleider zal in woorden uitleggen wat de taak is en
gedurende het experiment zal de computer middels piepjes en teksten op het beeldscherm u door de
taak heen loodsen.
Veiligheid
Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. De robotarm kan alleen krachten produceren als de
beveiligingen actief zijn (een ‘safety switch’ op het handvat van de robot en een noodstop in de hand
van de proefleider). Zodra de proefpersoon de safety switch loslaat of de proefleider de noodstop
indrukt, schakelt de robot uit. De proefleider blijft gedurende het hele experiment in dezelfde ruimte
als de proefpersoon.
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Donders Centre for Cognition
STUDIESPECIFIEKE TOESTEMMINGSVERKLARING
Voor deelname aan: *

Gedrag

EEG

Slee

Robot
EEG-FES
* kruis hokje(s) van toepassing aan

Sa
m
pl
e

In te vullen door DEELNEMER vóór aanvang van het onderzoek:
Ik bevestig:
- zowel mondeling als schriftelijk naar tevredenheid over het onderzoek te zijn geïnformeerd, op
basis van zowel de algemene informatiebrochure, als de specifieke informatiebrochure(s)
(versies 2.1, december 2018).
- in de gelegenheid te zijn gesteld om vragen over het onderzoek te stellen, en dat deze vragen
naar tevredenheid zijn beantwoord.
- gelegenheid te hebben gehad om grondig over deelname aan het onderzoek na te denken.
- uit vrije wil deel te nemen.
Ik stem in dat:
- mijn onderzoeksgegevens voor wetenschappelijke doelen worden verkregen en bewaard
gedurende minimaal 10 jaar.
- persoonlijke gegevens worden verkregen voor administratieve en w
wetenschappelijke doelen
ens wordt bewaard tot maximaal een
- de koppeling tussen mijn persoonlijke en onderzoeksgegevens
maand na afronding van het onderzoek.
ndheid, achtergrond of
o voorkeuren
- demografische gegevens of gegevens over mijn gezondheid,
stelling
ling te beantwoorden.
beantwoorden
beantwoorde .
verzameld worden om de wetenschappelijke vraagstelling
ta gedeeld
eld gaan worden om deze
d
- mijn niet direct identificeerbare experimentele data
openbaar te
maken voor controle, hergebruik en replicatie.
thoudende
nde autoriteiten mijn gegevens
geg
- voor de controle van het onderzoek toezichthoudende
kunnen inzien.
arts of huisarts
uisarts van het U
Universi
- ik door een ter zake kundige, eigen huisarts
Universitair
Gezondheids
rd gesteld
teld als er nieuwe informatie
informa beschikbaar komt die
Centrum Heyendaal op de hoogte word
van persoonlijk klinisch belang is.
Ik begrijp dat:
emming
g op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor
- ik het recht heb om mijn toestemming
n.
een reden hoef op te geven.
etiging van mijn onderzoeksgeg
onderzoe
- ik het recht heb op vernietiging
onderzoeksgegevens tot 1 maand na deelname.
n behandeld
ndeld volgens de geldende
gelden Europese privacy regelgeving (Algemene
- mijn gegevens worden
vensbescherming
ensbescherming (AVG)).
(AVG)
(AVG ).
)
Verordening Gegevensbescherming
e deelname opnieuw gevraagd
gevr
- ik bij elke nieuwe
zal worden om toestemming.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------derd
rd kan worden voor
v
een to
Ik stem in dat ik benaderd
toekomstige studie aan vergelijkbaar wetenschappelijk
ijn contact gegevens
gege
be
onderzoek en hiervoor mijn
bewaard worden tot maximaal een maand na afronding
van het onderzoek
JA/NEE
(omcirkel keuze)
onde
Ik stem in met deelname aan het onderzoek:
Naam:……………………………………………….. Geboortedatum:………………………………… (dd/mm/jj)
Handtekening:...................................................... Datum en plaats:……………………………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door ONDERZOEKER vóór aanvang van het onderzoek:
Als eindverantwoordelijke tijdens dit onderzoek verklaar ik dat ik bovengenoemde deelnemer heb
uitgelegd wat deelname inhoudt en dat ik borg sta voor de privacy van zijn / haar gegevens.
Naam:……………………………………………… PI groep:………………………………………………………
DCC PPF nummer:……………………………………………………………………………………………………
Handtekening:...................................................... Datum en plaats:……………………………………………..
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Donders Centre for Cognition
SCREENING FORMULIER ROBOT LAB*
Versie 2.1
In te vullen door de DEELNEMER vóór aanvang van het onderzoek
Beantwoord a.u.b. eerst onderstaande vraag
-

Ja

Nee

Bent u jonger dan 16 jaar?

Als bovenstaande vraag met JA is beantwoord, dan kunt u niet deelnemen aan het experiment.
Datum:

Sa
m
pl
e

Handtekening:

ZOEKER
ER na afloop van
v het o
Volledig in te vullen door de ONDERZOEKER
onderzoek
Adverse event
Indien JA:
x

Datum en tijdstip van optreden:
en:

x

Beschrijving:

x

Ernst:

x

ocedure:
Relatie tot procedure:

x

tie:
e:
Ondernomen actie:

x

Afronding/ opvolging:

d
dd/mm/
dd/mm/yyyy

JA/NEE**
tijdstip

…
……………..

……

mild/matig/ernstig**
mi

geen/
geen/onwaarschijnlijk/mogelijk/waarschijnlijk/zeker**

o

Volg Standard Operating Procedure Adverse Event

o

JA/NEE**
`
dd/mm/yyyy
………………
Volg Standard Operating Procedure Incidental Finding

Incidental Finding
Indien JA:
Datum:

**doorhalen wat niet van toepassing is
*Dit formulier is bestemd voor onderzoek met personen van 16 jaar en ouder die wilsbekwaam zijn.
Bij dit soort onderzoek moet door de betrokkenen zelf toestemming worden verleend.
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