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Informatie ouders/verzorgers van proefpersoon zonder narcose voor deelname aan medisch-

wetenschappelijk onderzoek 

 

Algehele narcose en de neurologische ontwikkeling bij kinderen. 

De neurologische ontwikkeling van kinderen na korte, herhaalde of langdurige blootstelling aan 

narcose.  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u en uw kind* om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is 

vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Wij doen onderzoek naar de 

invloed van narcose op de ontwikkeling bij kinderen. Om hier iets over te kunnen zeggen, vergelijken 

wij de resultaten van kinderen die narcose hebben gehad met de resultaten van kinderen die géén 

narcose hebben gehad (controlegroep) in hun eerste levensjaar. Uw kind heeft nog nooit narcose gehad 

en komt daarom in aanmerking voor de controlegroep (kinderen die géén narcose hebben ondergaan). 

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 over 

deelname aan een onderzoek kunt u vinden op de website: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

 

Algemene informatie 

Dit onderzoek wordt gedaan door het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. In Nederland zullen 

naar verwachting 70 kinderen meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie AMC heeft dit 

onderzoek goedgekeurd. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van deze studie is om de vroege hersenontwikkeling van kinderen in kaart te brengen die voor 

de leeftijd van 12 maanden verschillende hoeveelheden narcose hebben gehad. We meten dit aan de 

hand van drie verschillende methodes, omdat we willen uitzoeken of alle meetmethodes hetzelfde 

resultaat geven.     

 

Achtergrond van het onderzoek 

De US Food and Drug Administration (FDA) heeft in 2016 een waarschuwing afgegeven dat 

herhaaldelijke en langdurige (langer dan drie uur) narcose in kinderen jonger dan drie jaar mogelijk 

schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat 

echter zien dat er géén schadelijke effecten kunnen worden aangetoond na een eenmalige korte 

narcose. De invloed van herhaaldelijke en langdurige narcose op de ontwikkeling van de hersenen blijft 

onduidelijk en daarom willen wij dat onderzoeken.  

 

Wat meedoen inhoudt  

Geschiktheidsonderzoek 

Eerst bepalen we of uw kind kan meedoen. De onderzoeker vraagt of uw kind ziektes of aandoeningen 

heeft en of uw kind medicatie gebruikt.  
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Bezoeken en metingen 

Voor het onderzoek is het nodig dat u één keer met uw kind naar het ziekenhuis komt. Een bezoek 

duurt ongeveer 90 minuten.  

 

Er zal dan het volgende gebeuren: 

- We vragen u één of twee vragenlijst(en) over de ontwikkeling van uw kind in te vullen 

- Aan de hand van een aantal testen wordt het ontwikkelingsniveau van uw kind in kaart 

gebracht. Één van die testen bestaat uit het analyseren van de oogvolgbewegingen van uw 

kind. Deze opstelling is te zien op onderstaande afbeelding. De oogvolgbewegingen van uw 

kind worden met behulp van een computer gevolgd. De computer registreert nauwkeurig de 

oogvolgbewegingen, waardoor we kunnen zien waar, wanneer en hoelang uw kind ergens 

naar kijkt. Op deze manier kunnen wij de aandacht en interesse van kinderen voor 

bijvoorbeeld afbeeldingen meten. Oogvolgbewegingen bij jonge kinderen zijn waardevol, 

omdat die al vanaf de geboorte vertoond en gecontroleerd kunnen worden. 

 

 
 

Anders dan bij gebruikelijke zorg 

Het kan zijn dat uw kind vanwege reguliere follow-up op een leeftijd van 12 maanden naar het 

ziekenhuis komt. Wij zullen dan beide bezoeken combineren. Is dit niet het geval, dan is het bezoek dat 

bij dit onderzoek hoort extra. 

 

Wat wordt er van u verwacht 

Als uw kind deelneemt aan dit onderzoek, mag hij/zij niet ook nog aan een ander medisch-

wetenschappelijk onderzoek meedoen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

- als u niet meer wilt dat uw kind meedoet aan het onderzoek. 

- als uw contactgegevens wijzigen. 

 

Mogelijke bijwerkingen/complicaties  

Er zijn geen mogelijke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakkelijk indien uw kind deelneemt aan 

dit onderzoek.  

 

Mogelijke voor- en nadelen 

Deelname aan dit onderzoek levert geen voordeel of nadeel op voor uw kind. Uw kind draagt wel bij 

aan meer kennis over de mogelijke effecten van narcose of de ontwikkeling van de hersenen. Hierdoor 

kunnen we de zorg voor kinderen die narcose nodig hebben nog beter maken. Mogelijke nadelen van 

deelname aan het onderzoek zijn: 

- In sommige gevallen een extra ziekenhuisbezoek; 
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- Extra tijd en inspanning om de vragenlijsten in te vullen; 

- (Extra) testen voor uw kind. 

 

Wat gebeurt er als uw kind zich verzet bij deelname aan het onderzoek? 

Het kan zijn dat uw kind zich tijdens het onderzoek verzet (niet meewerkt). De onderzoeker moet het 

onderzoek dan direct stoppen. Het is moeilijk om precies te omschrijven wat verzet is. Voor de start van 

het onderzoek wordt met u overlegd wat als verzet wordt gezien. De onderzoeker zal zich houden aan 

de Gedragscode verzet minderjarige. 

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of uw kind meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig en u krijgt voldoende tijd 

(minimaal vijf dagen) om na te denken of u en uw kind willen meedoen. 

 

Doet u wel mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens elke fase van het 

onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan de 

onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als 

er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u 

weten. We vragen u dan of u blijft meedoen. 

 

Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

- het eenmalige bezoek (zoals beschreven onder het kopje ‘bezoeken en metingen)’ voorbij is 

- u zelf kiest om te stoppen 

- de onderzoeker het beter voor uw kind vindt om te stoppen 

- Het ziekenhuis, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit 

om het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens 

informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 

 

Gebruik en bewaren van uw gegevens en die van uw kind 

Voor dit onderzoek worden medische en persoonsgegevens van uw kind verzameld en gebruikt. Het 

verzamelen, gebruiken en bewaren van die gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek 

worden gesteld te kunnen beantwoorden.  

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen de gegevens van uw kind een code. De naam van uw kind en 

andere gegevens die uw kind direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de 

sleutel van de code zijn gegevens tot uw kind te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig 

opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn 

de gegevens niet tot u te herleiden. U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens 

altijd weer intrekken. 

 

 

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  
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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: het onderzoeksteam, een 

controleur die door de uitvoerder van dit onderzoek is ingehuurden de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. Uw 

gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op  de onderzoekslocatie. 

 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek 

maar wel voor uw kind. Als dit belangrijk is voor de gezondheid van uw kind, dan zult u op de hoogte 

worden gesteld door de huisarts/behandelend arts in het ziekenhuis. U kunt dan met uw huisarts of 

specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook hiervoor geeft u toestemming.  

 

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: 

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. 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 

onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming 

van de instelling (voor contactgegevens raadpleeg bijlage A) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Registratie van het onderzoek 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke 

onderzoeken namelijk (https://clinicaltrials.gov/). Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is 

tot uw kind. Na het onderzoek kan de website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek 

tonen. U vindt dit onderzoek onder de naam: GAP trial. 

 

Verzekering voor proefpersonen 

Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. Het Emma Kinderziekenhuis AMC hoeft 

daarom van de Medisch Ethische Toetsingscommissie geen extra verzekering af te sluiten. 

Informeren huisarts en/of behandelend specialist 

Wij sturen uw huisarts en/of behandelend specialist altijd een brief om te laten weten dat uw kind 

meedoet aan het onderzoek. Ook vragen wij soms medische gegevens van uw kind op bij uw huisarts 

en/of behandelend specialist. Als u dit niet goed vindt, kan uw kind niet meedoen aan dit onderzoek. 

 

Reiskostenvergoeding voor meedoen 

Deelname aan dit onderzoek brengt voor u geen extra kosten met zich mee. U en uw kind worden 

daarom niet betaald voor deelname aan dit onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) 

reiskosten. 

 

Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over meedoen 

aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. Hij weet veel over het onderzoek, maar 

heeft niets te maken met dit onderzoek. 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 klachtencommissie van uw ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 

https://clinicaltrials.gov/


GAP trial Proefpersoneninformatie proefpersonen zonder narcose 

NL71873.018.19 – versie 1.2 d.d. 28-9-2020 pagina 5 van 8 

 

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. 

  

Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC 

B. Toestemmingsformulier(en) ouders/voogd 

 

 

 

Bijlage A: contactgegevens voor Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC 

Hoofdonderzoeker: Dr. J.P.M. Derikx, afdeling kinderchirurgie, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam 

UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, E-mail: j.derikx@amsterdamumc.nl, Telefoonnummer: 020 

566 5693.  

Coördinerend onderzoeker Drs. K.M.A. Dreuning, afdeling kinderchirurgie, Emma Kinderziekenhuis, 

Amsterdam UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, E-mail: k.m.dreuning@amsterdamumc.nl, 

Telefoonnummer: 06-50100868. 

 

In spoedeisende gevallen is de dienstdoende assistent Heelkunde in ons ziekenhuis 24 uur per dag 

bereikbaar via telefoonnummer 020 566 9111. 

 

Onafhankelijk arts: dr. Hoorn, afdeling anesthesie, Amsterdam UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ 

Amsterdam, E-mail: h.j.hoorn@amsterdamumc.nl, Telefoonnummer: 020 562 7155. 

 

Klachten: E-mail: patientenvoorlichting@amc.nl, of telefoonnummer: 020 566 3355. 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: Functionaris gegevensbescherming: 

fg@amc.nl. 

 

  

mailto:j.derikx@amsterdamumc.nl
mailto:k.m.dreuning@amsterdamumc.nl
mailto:h.j.hoorn@amsterdamumc.nl
mailto:patientenvoorlichting@amc.nl
mailto:fg@amc.nl
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Bijlage B: toestemmingsformulier ouders of voogd  

 

Algehele narcose en de neurologische ontwikkeling bij kinderen. 

Ik ben gevraagd om toestemming te geven voor deelname van de volgende persoon/mijn kind aan dit 

medisch-wetenschappelijke onderzoek: 

 

Naam proefpersoon (kind):     Geboortedatum: __ / __ / __ 

 

- Ik heb de informatiebrief voor de ouders verzorgers gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn 

vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik wil dat mijn kind 

meedoet. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen dat mijn 

kind  toch niet mee doet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het informeren van de huisarts/specialist(en) die mijn kind  

behandelt dat mijn kind meedoet aan dit onderzoek eb over onverwachte bevindingen die van 

belang (kunnen) zijn voor de gezondheid van mijn kind. 

- Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij de huisarts/specialist die mijn kind 

behandelt. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens van mijn kind voor de 

beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.  

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot alle gegevens 

van mijn kind kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef 

toestemming voor die inzage door deze personen. 

- Ik geef □ wel 

  □ geen toestemming om mijn kind na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

  een vervolgonderzoek. 

- Ik ga ermee akkoord dat deze persoon/mijn kind meedoet aan dit onderzoek. 

 

Naam ouder/voogd:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

Naam ouder/voogd:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon/personen volledig heb geïnformeerd over het 

genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van 

de ouder of voogd zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):     

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam:        Functie:  

Handtekening       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ouder/voogd krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het 

toestemmingsformulier. 
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Bijlage C: toestemmingsformulier ouders of voogd  

 

Algehele narcose en de neurologische ontwikkeling bij kinderen. 

Ik ben gevraagd om toestemming te geven voor deelname van de volgende persoon/mijn kind aan dit 

medisch-wetenschappelijke onderzoek: 

 

Naam proefpersoon (kind):     Geboortedatum: __ / __ / __ 

 

- Ik heb de informatiebrief voor de ouders verzorgers gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn 

vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik wil dat mijn kind 

meedoet. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen dat mijn 

kind  toch niet mee doet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

- Ik geef toestemming voor het informeren van de huisarts/specialist(en) die mijn kind  

behandelt dat mijn kind meedoet aan dit onderzoek eb over onverwachte bevindingen die van 

belang (kunnen) zijn voor de gezondheid van mijn kind. 

- Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij de huisarts/specialist die mijn kind 

behandelt. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens van mijn kind voor de 

beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.  

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot alle gegevens 

van mijn kind kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef 

toestemming voor die inzage door deze personen. 

- Ik geef □ wel 

  □ geen toestemming om mijn kind na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

  een vervolgonderzoek. 

- Ik ga ermee akkoord dat deze persoon/mijn kind meedoet aan dit onderzoek. 

 

Naam ouder/voogd:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

Naam ouder/voogd:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon/personen volledig heb geïnformeerd over het 

genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van 

de ouder of voogd zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):     

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam:        Functie:  

Handtekening       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ouder/voogd krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie van het 

toestemmingsformulier. 


