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Voorwoord

Deze brochure bevat informatie over het doel en de opzet van de T.I.P.-studie. Hierin staat
beschreven wat deelname aan het onderzoek inhoudt, wat we van u als deelnemer verwachten en
wat u van ons kunt verwachten. U hebt deze informatiebrochure ontvangen, omdat u interesse hebt
getoond in deelname aan de T.I.P.-studie.
Wanneer u na het lezen van deze brochure belangstelling heeft in deelname aan het onderzoek of
nog vragen heeft, neem dan contact op met het onderzoeksteam. Op pagina 1 vindt u de
contactgegevens.
We kijken er naar uit om u als deelnemer aan de T.I.P.-studie te verwelkomen.
Het doel van het onderzoek
Voeding heeft invloed op de gezondheid van mensen. Daarom is het belangrijk om zo precies
mogelijk te weten wat mensen eten. Dit is een onderzoek naar verschillende manieren om vast te
stellen wat mensen eten.
Wanneer kunt u deelnemen?
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar gezonde mannen en vrouwen (18-70 jaar oud).
U kunt helaas niet meedoen als u:
-

Niet Nederlandstalig bent;

-

Blind of slechtziend bent;

-

Geen beschikking heeft over een computer of tablet met internetverbinding;

-

Tegelijkertijd deelneemt aan een ander wetenschappelijk onderzoek (m.u.v. EetMeetWeet);

-

Medewerker bent van de afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit;

-

Een studie volgt of hebt gedaan op het gebied van voeding (vb: Voeding & Diëtetiek,
Nutrition and Health, etc.);

-

De toestemmingsverklaring niet wilt ondertekenen.
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Wat wordt er van u verwacht?

Bij deelname aan het onderzoek
* Komt u 1 keer lunchen op Wageningen Campus (gebouw Helix).
Deze lunch duurt 1 uur en 15 minuten. Bij aanvang van de studie wordt u gewogen en wordt uw
lengte opgemeten.
* Vult u 1 vragenlijst in ongeveer 2 uur na de lunch via uw computer/tablet met internetverbinding.
* Vult u 1 vragenlijst in ongeveer 24 uur na de lunch via uw computer/tablet met internetverbinding.
Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten per keer.
U kunt een voorkeursdatum voor de lunchsessie doorgeven op de informatiebijeenkomst of via de
mail. U ontvangt een email met de datum waarop u bent ingedeeld. Mocht u op die datum
verhinderd zijn, laat het dan zo snel mogelijk weten.
Optie
1
2
3
4
5

Lunch
Dinsdag 13 feb, 12.00u

Vragenlijst 1 invullen
Dinsdag 13 feb,
tussen 14.30-15.30u
Woensdag 14 feb, 12.00u Woensdag 14 feb,
tussen 14.30-15.30u
Donderdag 15 feb, 12.00u Donderdag 15 feb,
tussen 14.30-15.30u
Dinsdag 20 feb, 12.00u
Dinsdag 20 feb,
tussen 14.30-15.30u
Woensdag 21 feb, 12.00u Woensdag 21 feb,
tussen 14.30-15.30u

Vragenlijst 2 invullen
Woensdag 14 feb,
12.30-13.30u
Donderdag 15 feb,
12.30-13.30u
Donderdag 16 feb,
12.30-13.30u
Woensdag 21 feb,
12.30-13.30u
Donderdag 22 feb,
12.30-13.30u

Voorafgaand aan het onderzoek
Wordt u uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen. De informatiebijeenkomst duurt
maximaal een uur en vindt plaats op Wageningen Campus (Helix). De informatiebijeenkomsten
vinden plaats op:
18 januari 12.30-13.30u
30 januari 16.30-17.30u
8 februari 17.30-18.30u
U kunt zich inschrijven voor één van de informatiebijeenkomsten door een mail te sturen naar:
romy.willemsen@wur.nl.
Wat staat er voor u tegenover?
Wanneer u de studie voltooid (lunch en 2 vragenlijsten) ontvangt u een vergoeding ter waarde van
€10,00. Eventuele reiskosten worden niet vergoed. Bovendien levert u een belangrijke bijdrage aan
wetenschappelijk onderzoek.
Toestemmingsverklaring
Als u besluit deel te nemen ondertekent u een toestemmingsverklaring (bijlage 1) op de
informatiebijeenkomst.
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Wat u verder moet weten

Mogelijke voor- en nadelen bij deelname
Er is geen reden om aan te nemen dat er negatieve gevolgen zullen zijn van het nuttigen van de
lunchproducten.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
* Uw gegevens blijven 5 jaar bewaard.
* Alle gegevens worden gecodeerd ter bescherming van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens
worden gekoppeld aan een nummer en niet aan uw naam.
Resultaten
De resultaten worden gebruikt voor een afstudeeronderzoek.
Stoppen met de studie
U kunt altijd stoppen met deelname aan de studie, en u hoeft hier geen reden voor op te geven.
Interesse?
Heeft u interesse in deelname aan de T.I.P.-studie of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met:
Romy Willemsen
E-mail: romy.willemsen@wur.nl
We hopen u als deelnemer aan de T.I.P.-studie te verwelkomen!
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Bijlage 1: Toestemmingsverklaring
Hierbij bevestig ik dat:
•

Ik de informatiebrochure heb gelezen.

•

Ik al mijn vragen heb kunnen stellen en deze vragen zijn tot mijn tevredenheid beantwoord.

•

Ik voldoende bedenktijd heb gehad om te besluiten deel te nemen aan dit onderzoek.

•

Ik weet dat de deelname vrijwillig is en dat ik elk moment kan stoppen.

•

Ik toestemming geef voor het gebruiken van mijn gegevens voor het doel van het onderzoek,
zoals genoemd in deze informatiebrochure.

•

Ik wil deelnemen aan de T.I.P.-studie

Naam deelnemer:

________________________________

Handtekening:

________________________________

Datum:

____/____/____

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik verklaar hierbij dat ik deze deelnemer heb geïnformeerd over de T.I.P.-studie.
Mocht er tijdens de studie informatie bekend worden die de toestemming van de deelnemer kunnen
beïnvloeden, dan breng ik de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):

________________________________

Handtekening:

________________________________

Datum:

____/____/____
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