
 

 

 
 
 
 

Deze  studie  heeft  als  doel  om  concentraties  van  belangrijke  vervuilende  stoffen  uit  het 
milieu  (cadmium, kwik,  ftalaten, cotinine, bisfenol A en triclosan) te meten  in de Belgische 
en  Europese  bevolking.  Het  onderzoek maakt  deel  uit  van  een  project  dat  gefinancierd 
wordt door de Europese Unie en waaraan een aantal Europese landen deelnemen.  
 
Het  Belgische  luik,  wordt  gecofinancierd  door  de  Belgische Ministers  van  Leefmilieu  en 
Volksgezondheid  en  gecoördineerd  door  de  Federale  Overheidsdienst  Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
 
Voor enkele vervuilende stoffen die we meten, beschikken we over voldoende kennis om te 
weten wat de gemeten concentratie ervan  in uw haar‐ of urinestaal betekent. Voor andere 
vervuilende stoffen kunnen we enkel meten en vergelijken met de concentratie die wordt 
aangetroffen  in de  stalen  van  andere deelnemers,  zonder  te weten of dit enige weerslag 
heeft op uw gezondheid.  
 
Deelnemen aan het DEMOCOPHES onderzoekt, betekent: 
Als u deelneemt aan deze studie en het geïnformeerd  toestemmingsformulier  tekent, dan 
stemt u in met:  
 

• een  interview  van  ongeveer  60 minuten  bij  u  thuis  of  in  een  onderzoekscentrum 
waarin we enkele  eenvoudige  vragen  stellen over o.a. uw  gezondheid,  levensstijl, 
werk en familie; 

• het afstaan van een urine‐ en haarstaaltje door u en uw kind. 
• U  geeft  aan  de  onderzoekers  toestemming  om  de  analyseresultaten  en  de 

informatie uit het  interview  in alle vertrouwelijkheid te gebruiken  in een databank 
met Belgische en Europese resultaten over de aanwezigheid van vervuilende stoffen 
in de bevolking.  

• U geeft de onderzoekers toestemming om de urine‐ en haarstalen gedurende 10 jaar 
op te slaan, in alle vertrouwelijkheid, voor latere analyse in het kader van milieu en 
gezondheidsonderzoek.  

• U  ontvangt  analyseresultaten  met  informatie  over  de  betekenis  ervan,  tenzij  u 
aangeeft dat u deze liever niet ontvangt. 
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Voordelen van de studie 
Door aan deze studie deel te nemen helpt u ons om een beeld te krijgen van de concentratie 
van  vervuilende  stoffen  die  aanwezig  zijn  in  de  bevolking.  Tegelijkertijd  kunnen  deze 
gegevens gebruikt worden om te evalueren hoe ze de volksgezondheid  in België en Europa 
kunnen helpen verbeteren.  Indien u dit wenst krijgt u de resultaten van de metingen, met 
informatie  over  de  betekenis  ervan.  U  kan  er  ook  voor  kiezen  om  geen  resultaten  te 
ontvangen. 
 

Kosten 
Er zijn geen kosten. We vragen 60 minuten van uw tijd om enkele vragen te beantwoorden 
over  uw  gezondheid,  levenswijze,  werk  en  familie  en  om  een  haar‐  en  urinestaaltje  te 
verzamelen. 
 

Mogelijke risico’s 
Er zijn geen risico’s verbonden aan uw deelname aan DEMOCOPHES. Al uw gegevens, zullen 
strikt  vertrouwelijk  behandeld  worden.  De  studie  werd  goedgekeurd  door  de  Ethische 
Commissies van de Universiteit Antwerpen en Luik.  
 
Vertrouwelijkheid 
Alle  informatie die u ons geeft over uzelf of uw kind, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
Uw  gegevens worden  gecodeerd  zodat  ze  geen  identiteitsgegevens  bevatten,  dit  alles  in 
overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Indien  de  resultaten  van  deze  studie  gepubliceerd  worden  in  een  rapport  of 
wetenschappelijk tijdschrift zal uw naam of die van uw kind niet genoemd worden. 
 
De  overgebleven  stalen  zullen  bewaard  worden  in  een  Biobank  (een  opslagplaats  voor 
menselijke stalen) en kunnen gebruikt worden voor verder werk op het vlak van  leefmilieu 
en volksgezondheid. 
 
Voor deze studie en voor verdere analyses wordt steeds de toestemming gevraagd aan de 
Ethische Commissie (een groep onafhankelijke personen die uw belangen verdedigen).  
 
Vrijwillige deelname/ intrekking van deelname 
U neemt volledig vrijwillig deel aan DEMOCOPHES. U alleen beslist of u al dan niet aan het 
project meewerkt.  Zelfs  indien  u  besluit  om mee  te werken,  kunt  u  zonder  opgave  van 
redenen op gelijk welk later tijdstip uw medewerking stopzetten. 
 

Contactgegevens voor informatie 
Indien u nog vragen hebt over DEMOCOPHES kunt u ons contacteren op het gratis nummer 
0800 20102. U kunt ook steeds terecht op de Belgische website (www.nehap.be ) of op de 
website van het project: www.eu‐hbm.info. 
Indien u problemen of klachten hebt over een element van het onderzoek, kan u ons bellen 
of schrijven: 
Els Van de Mieroop  
Diensthoofd gezondheid PIH 
03/259 12 61 
els.vandemieroop@pih.provant.be 
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Toestemming  Kruis  aan  indien  u 
akkoord bent of niet 

Ik heb de informatiebrochure gelezen en begrepen en heb de kans 
gekregen om vragen te stellen 
 

 ja –   neen 

Ik begrijp dat mijn medewerking op vrijwillige basis gebeurt en dat 
het me vrijstaat om op gelijk welk moment uit het onderzoek te 
stappen. 
 

 ja –   neen 

Ik begrijp dat ik geen financieel voordeel zal putten uit mijn 
deelname. 

 ja –   neen 

Ik ga akkoord met deelname aan het DEMOCOPHES‐onderzoek 
samen met mijn kind en met de analyse van onze stalen. 
 

 ja –   neen 

Ik stem in met langdurige opslag en gebruik van mijn haar‐ en 
urinestalen voor onderzoek op het vlak van milieu en gezondheid 
(zelfs in geval van wilsonbeschiktheid of na de dood) en ik begrijp 
dat ik geen persoonlijke resultaten ontvang van latere bijkomende 
analysen. 
 

 ja –   neen 

Ik wens de resultaten van mij en van mijn kind te ontvangen   ja –   neen 
 
 
Handtekening      Naam in drukletters    Datum 
 
 
 
 
 
 
Handtekening      Naam in drukletters    Datum 
Onderzoeker      ELS VAN DE MIEROOP 
         
 
 
 
 
 
Handtekening       Naam in drukletters    Datum 
verantwoordelijke arts  Dr VERA NELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide  exemplaren  van  dit  formulier  dienen  te  worden  ondertekend.  U  bewaart  één 
formulier en bezorgt het andere terug aan de onderzoekers. 


