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Informatie over Generation R Next – Vroege kindertijd 

Geachte mevrouw/meneer,  

Wij willen u vragen om mee te doen aan Generation R Next. Dit is een medisch-wetenschappelijk 

onderzoek opgezet door het Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Mogelijk heeft u al tijdens de zwangerschap meegedaan. Hierbij willen we u en uw 

kind graag uitnodigen voor deelname aan het vervolgonderzoek. Het doel van deze brief is om u 

informatie te geven over het onderzoek dat wij willen uitvoeren gedurende het eerste levensjaar 

van uw kind. Leest u deze informatiefolder en de algemene brochure rustig door. Als u na het 

lezen nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen (zie pagina 7). U kunt zelf beslissen of 

u wel of niet meedoet.

I. Wat is het doel van het onderzoek?
Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier. De een ontwikkelt zich optimaal,

terwijl een ander groei-, gedrags-, of gezondheidsproblemen heeft. Omstandigheden tijdens

de zwangerschap en zelfs al daarvoor spelen hier mogelijk een belangrijke rol in. Met

Generation R Next willen we onderzoeken hoe verschillende factoren bij vrouwen en hun

partners verband houden met de groei, ontwikkeling en gezondheid van het kind voor en na

de geboorte. Ook willen we te weten komen wat de invloed van een zwangerschap is op de

gezondheid van een vrouw. Generation R Next zal ongeveer 10.000 kinderen en hun ouders

volgen. Het onderzoek begint voor, tijdens of net na de zwangerschap en we hopen de

toekomstige kinderen te volgen tot aan de volwassenheid. Het deel van het onderzoek, waar

nu toestemming voor wordt gevraagd, loopt van 1 maand na de geboorte van uw kind tot de

leeftijd van 54 maanden (4,5 jaar).

II. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In het eerste levensjaar van uw kind verzamelen we de meeste gegevens met vragenlijsten,

op 3 momenten in het eerste levensjaar, en daarna eens in de 1 à 2 jaar. We kunnen niet

iedereen uitnodigen voor de bezoeken in het eerste levensjaar van uw kind. Wanneer we u

en uw kind willen uitnodigen, benaderen we u wanneer uw kind ongeveer 1, 6 en 12

maanden oud is voor een bezoek aan het Generation R Next onderzoekscentrum. We willen

vragen of de moeder met kind mee kan komen, omdat we graag ook bij de moeder een

aantal specifieke metingen willen doen. Als de moeder niet kan, is de vader of een andere

verzorger uiteraard ook van harte welkom. De bezoeken aan het onderzoekscentrum duren

ongeveer tussen de 45 minuten en 1,5 uur.
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III. Welke metingen doen we?
a. Moeder

Bezoek op 1 maand en 12 maanden

 We meten uw gewicht, uw bloeddruk en huidplooien (1 maand). Als we voor of tijdens de

zwangerschap geen metingen bij u gedaan hebben, meten we ook uw lengte.

 Met een bio-impedantie meting meten we uw lichaamssamenstelling (12 maanden). U

wordt gevraagd om een apparaat met gestrekte armen vast te pakken, vervolgens wordt

met behulp van een signaal de weerstand van uw vet- en spierweefsels gemeten. Dit

geeft ons informatie over de hoeveelheid vet in uw lichaam.

 We meten uw botdichtheid met behulp van geluidsgolven (echo) (12 maanden).

 Wij maken 3D-foto’s van uw kaak en uw gezicht om de groei van kaak en gezicht te

beoordelen (12 maanden). Ook kunnen we zo uw huidskleur beoordelen.

 We doen een oogmeting om te kijken of u scherp ziet (12 maanden).

 Als u borstvoeding geeft, vragen we u een kleine hoeveelheid melk af te kolven, indien u

dit thuis nog niet in het kader van dit onderzoek verzameld heeft (1 maand). De

moedermelk wordt in een vriezer opgeslagen voor toekomstige bepalingen van metabole,

voedingsgerelateerde, hormonale, bacteriologische en immunologische factoren.

 We nodigen een aantal vrouwen uit voor een apart bezoek voor een MRI-scan van de

hersenen (1 maand en 12 maanden, 2 aparte bezoeken). Hiermee kijken we naar de

hersenstructuren en functies. We kunnen geen MRI-scan maken als u metaal in het

lichaam heeft of kleding met metalen onderdelen (zoals knopen en ritsen) draagt. U moet

voor de MRI-scan zo stil mogelijk liggen. Ook wordt er nog een aantal vragen gesteld om

te bepalen of er redenen zijn om geen MRI-scan te maken en of er factoren zijn waar we

rekening mee moeten houden bij het beoordelen van de MRI-scan.

b. Kind

Bezoek op 1, 6 en 12 maanden

 We meten de lengte, het gewicht en de hoofdomtrek (1, 6 en 12 maanden).

 De bloeddruk van uw kind wordt gemeten (1, 6 en 12 maanden).

 We zullen als uw kind slaapt of rustig ademt een longfunctiemeting doen (1 maand).

Hierbij gebruiken we een kapje dat over de neus en mond van uw kind geplaatst wordt.

Gedurende enkele minuten onderzoeken we de normale, rustige ademhaling en de

reactie op een zeer korte onderbreking van de ademhaling. Deze korte onderbreking

gebeurt door een klepje aan het kapje heel kort af te sluiten, één tiende van een

seconde. Uw kind zal hier niets van merken.

 We meten de stand van de ogen (6 en 12 maanden).
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 We doen een kort onderzoek naar houding, motoriek en spierspanning. Het aan- en

uitkleden van uw kind wordt gefilmd met een videocamera (1 maand).

 We maken een 3D-foto om de kaak- en gezichtsgroei te beoordelen (6 en 12 maanden).

 We zullen met een watje over romp en/of voorhoofd en in de neus wrijven (1, 6 en 12

maanden). In dit materiaal zullen we later kijken naar de aanwezigheid van bacteriën.

 Ongeveer 2 weken voor uw afspraak krijgt u een pakketje thuisgestuurd waarin u een

kleine hoeveelheid ontlasting van uw kind kunt stoppen (1, 6 en 12 maanden). U kunt dit

dan meenemen naar uw afspraak of een van onze medewerkers komt het bij u thuis

ophalen indien een afspraak niet lukt. Als het verzamelen thuis niet is gelukt, zal tijdens

het bezoek aan het onderzoekscentrum feces verzameld worden als uw kind heeft

gepoept..

 We maken een MRI-scan van het hoofd, de borstkas en de buik (1 maand). Dit is een

scan die onschadelijk is voor de gezondheid voor uw kind. Het is belangrijk dat uw kind

zo stil mogelijk ligt. Daarom vragen we u om hem of haar bij ons op het centrum voeding

te geven en hopen dan op een slaapje. Op die manier merkt hij/zij er niets van. Indien het

niet lukt om uw kind te laten slapen, of wanneer hij/zij wakker wordt tijdens de MRI en

onrustig is, wordt de procedure gestaakt.

 Als u het goed vindt, nemen we een kleine hoeveelheid wangslijmvlies af. Dit materiaal

zal gebruikt worden voor toekomstige bepalingen naar erfelijke, omgevingsgerelateerde,

en andere biologische factoren die samenhangen met de groei en de ontwikkeling (12

maanden).

We kunnen niet alle gegevens zelf verzamelen. Daarom willen wij soms meer informatie 

verzamelen om zo een compleet beeld te krijgen van de gezondheid, leefstijl en het 

welbevinden van u en uw kind. Hiervoor vragen we dan informatie op van bijvoorbeeld de 

huisarts, specialist, tandarts, jeugdzorg, apotheek, (jeugd)hulpinstellingen of gemeentelijke 

voorzieningen (zoals Centra voor Jeugd en Gezin, zorggebruik, jongerenloket, 

schulddienstverlening en maatschappelijke opvang). Daarnaast willen wij ook medische 

gegevens opvragen over de zorg die verleend is door een verloskundige of gynaecoloog 

tijdens deze en eventuele eerdere zwangerschap(pen). Kinderen komen in de eerste 4 jaar 

regelmatig op controle bij een centrum voor Jeugd en Gezin(Stichting CJG Rijnmond), ook 

deze gegevens willen wij verzamelen. De Generation R gegevens zullen gekoppeld worden 

aan gegevens over bijvoorbeeld inkomen, opleiding en gezondheid die aanwezig zijn bij het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De informatie die wij bij deze instanties opvragen, 

helpt ons bij het beantwoorden van (toekomstige) onderzoeksvragen over bijvoorbeeld zorg- 

en medicatiegebruik en groei en ontwikkeling van het kind. Wij doen dit alleen als u hiervoor 

toestemming geeft. Op onze website www.generationr.nl/next/voor-deelnemers kunt u meer 

informatie vinden over deze gegevensverzameling. 
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IV. Wat gebeurt er als er iets gevonden wordt dat relevant kan zijn?
De uitslagen van de metingen van de lichaamsmaten, bloeddruk, echo’s en oogmetingen van

u en uw kind worden door een arts beoordeeld. Voor zover dat mogelijk is, bespreken wij

direct deze uitslagen met u. Niet alle metingen die wij doen geven direct een uitslag of

vertellen iets over de gezondheid van u of uw kind. Er kan ook sprake zijn van afwijkende

resultaten die wij pas (veel) later tegenkomen, bijvoorbeeld als we de gegevens van de MRI

of het lichaamsmateriaal verwerken. Indien deze gezien worden en relevant zijn, worden ook

deze aan u teruggekoppeld. Bevindingen die van invloed zijn op uw gezondheid of de

gezondheid van uw kind kunnen eventueel worden gemeld aan de huisarts en een andere

specialist. U kunt dan met hen bespreken wat er gedaan moet worden. Hiervoor geeft u

toestemming. Meedoen aan Generation R Next betekent niet dat we alle mogelijke ziekten

kunnen uitsluiten. Als u niet geïnformeerd wilt worden over deze bevindingen, dan kunt u niet

meedoen aan dit onderzoek.

V. Wat zijn de voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?
Het invullen van een vragenlijst kost ongeveer 20 tot 60 minuten per vragenlijst. U levert een

bijdrage aan onderzoek naar belangrijke gezondheidsproblemen in Nederland. Ook leert u

iets over de groei en gezondheid van uw kind en uw eigen gezondheid. De metingen voeren

wij uit in het Sophia Kinderziekenhuis en zijn niet schadelijk voor u of uw kind. Bij de foto’s,

echometingen en het MRI onderzoek wordt geen röntgenstraling gebruikt. De bezoeken aan

Generation R Next kosten u ongeveer 45-90 minuten per keer.

VI. Wat gebeurt er als u niet wilt deelnemen aan dit onderzoek?
Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u verder niks te doen. U hoeft niets te

tekenen en u hoeft niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u

zich altijd bedenken en toch uw toestemming intrekken, ook tijdens het onderzoek. De al

verzamelde gegevens en het lichaamsmateriaal worden dan wel gebruikt voor

wetenschappelijk onderzoek, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt. Het kan zijn dat uw kind

zich tijdens het onderzoek verzet (bijvoorbeeld huilen). Wij stoppen dan uiteraard met de

metingen. De onderzoeker die het onderzoek uitvoert, zal zich houden aan de gedragscode

verzet minderjarige.

VII. Bent u verzekerd als u aan het onderzoek meedoet?
Voor alle deelnemers is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade als

gevolg van het onderzoek. In de bijlage vindt u de bepalingen, verzekerde bedragen,

uitzonderingen en adresgegevens van de verzekeraar.
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VIII. Wat gebeurt er met de gegevens en het lichaamsmateriaal?
Voor dit onderzoek worden er (medische) persoonsgegevens en lichaamsmateriaal
verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals naam, adres, geboortedatum
en om gegevens over de gezondheid van u en uw kind. Het verzamelen, gebruiken en
bewaren van de gegevens en het lichaamsmateriaal van u en uw kind is nodig om de vragen
die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen
publiceren. Wij vragen voor het gebruik van de gegevens en het lichaamsmateriaal uw
toestemming.

a. Vertrouwelijkheid van de gegevens en het lichaamsmateriaal
Om uw privacy te beschermen krijgen de gegevens en het lichaamsmateriaal van u en uw
kind een code. De naam en andere gegevens van u en uw kind die u of uw kind direct
kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn
gegevens tot u of uw kind te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het
Erasmus MC. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u
of uw kind te herleiden.

b. Toegang tot uw gegevens voor controle
Sommige personen kunnen in het Erasmus MC toegang krijgen tot al de gegevens van u en
uw kind. 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
gegevens van u en uw kind zijn:
 Generation R Next hoofdonderzoeker en datamanagement;

 Bevoegde medewerkers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 Bevoegde personen die controleren of het onderzoek volgens de afspraken verloopt,

zoals een monitor.
Zij houden de gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. 

c. Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal
De gecodeerde gegevens en het lichaamsmateriaal worden bewaard gedurende de looptijd

van Generation R Next, zowel in deze als de toekomstige onderzoeksrondes. Na afloop van

het Generation R Next onderzoek worden de gegevens en het lichaamsmateriaal nog 30 jaar

bewaard. Het wordt bewaard om nog nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken

hebben met dit onderzoek.

d. Bewaren en gebruik van uw gegevens voor trainings- en onderwijsdoeleinden

De gegevens die wij van u en uw kind verzamelen (bijvoorbeeld echobeelden en beelden

waarop ouder-kind-interacties te zien zijn) kunnen gebruikt worden voor trainingen en

onderwijs, bijvoorbeeld voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Het gaat dan om



NL57828.078.16 E1 PIF Generation R Next 

Versie 3.3: 13-04-2021 Pagina 6 van 9 
Informatiefolder Generation R Next – Vroege kindertijd 

trainingen en onderwijs bij Generation R Next,  in het Erasmus MC en in andere 

ziekenhuizen of onderwijsinstellingen. Hierbij worden nooit naam, adres of geboortedatum 

van u of uw kind gebruikt. Als het gaat om video-opnames van metingen, kan het wel 

voorkomen, dat u of uw kind hierop herkenbaar te zien zijn. Als u dit niet wilt, kunt u dat op 

het toestemmingsformulier aangeven. Deze gegevens worden net zo lang bewaard als de 

andere gegevens in Generation R Next, dus tot 30 jaar na afloop van Generation R Next. 

e. Bewaren en gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor ander onderzoek

Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang

zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek. Als u niet wilt dat wij de gegevens en het

lichaamsmateriaal van uzelf of uw kind gebruiken voor onderzoek buiten Generation R Next

dan kunt u dat op het toestemmingsformulier aangeven. Vanzelfsprekend blijft de

vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden.

f. Samenwerking met landen binnen en buiten de Europese Unie
Generation R Next werkt samen met een groot aantal (inter-)nationale onderzoeksinstituten,

ook buiten de Europese Unie. Daar gelden niet altijd de Europese richtlijnen voor de

bescherming van persoonsgegevens. De gegevens en het lichaamsmateriaal kunnen in deze

samenwerkingen gebruikt worden en gedeeld worden met deze instituten, als u daarvoor

toestemming geeft. Generation R Next geeft daarbij nooit de persoonsgegevens van u of uw

kind; de gegevens en het materiaal worden alleen gecodeerd gebruikt.

g. Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van persoonsgegevens van u en

uw kind 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 persoonsgegevens van u en uw kind. Voor dit onderzoek is dat het Erasmus 

MC, de Generation R Next Studie. Zie pagina 7 voor contactgegevens, en de website 

www.generationr.nl. 

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens van u en uw kind raden we 

u aan eerst contact op te nemen met het secretariaat van Generation R Next. U kunt ook

contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (zie

pagina 8) of de Autoriteit Persoonsgegevens.
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h. Registratie van het onderzoek

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

wetenschappelijke onderzoeken namelijk www.trialregister.nl. Daarin zijn geen gegevens

opgenomen die naar u of uw kind herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een

samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder

Generation R Next, registratienummer 6926.

IX. Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?
Alleen als er uitslagen zijn waarvoor u of uw kind naar een arts moet, krijgt u een brief mee

voor de huisarts.

X. Krijgt u een vergoeding als u besluit mee te doen?
Er is geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek. Indien nodig, kunnen broertjes of

zusjes in het Ronald McDonald huis worden opgevangen tijdens het bezoek aan het

Generation R Next onderzoekscentrum. Hierover kunt u zelf contact opnemen met het

Ronald McDonald huis (telefoonnummer 010-3108120).

XI. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek
goedgekeurd?

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC. 

XII. Wilt u verder nog iets weten?
Voor algemene informatie:

Secretariaat Generation R:

Telefoonnummer: 010-7043405, e-mail: generationr@erasmusmc.nl

Onafhankelijke arts: 

Dr. R.C.J. de Jonge, kinderarts, is niet bij het onderzoek betrokken, maar weet er wel veel 

van en kan u een onafhankelijk advies geven: 

Telefoonnummer: 010-7036272, e-mail: r.c.j.dejonge@erasmusmc.nl 

Klachten: 

Als u ontevreden bent over het onderzoek, kunt u terecht bij de onafhankelijke 

klachtencommissie van het Erasmus MC (010-7033198).  
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Functionaris Gegevensbescherming: 

Voor meer informatie of bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de 

Functionaris Gegevensbescherming van het Erasmus MC via het secretariaat van de 

afdeling Juridische Zaken, telefoonnummer 010-7034986. 

Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan de informatiefolder: 

 Toestemmingsformulieren

 Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

 Informatie over de verzekering
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Verzekering 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek heeft het Erasmus MC een verzekering afgesloten. 
De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het 
onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de 
verzekeraar hebben gemeld. 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet 
wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de 
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

Bij schade kunt u direct contact leggen met:  

Van Ameyde 
Ter attentie van mw. N. Bootsma 
Postbus 3038 
2280 GA Rijswijk 
marketform@vanameyde.com 

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het hele 
onderzoek (en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever).  

De verzekering dekt de volgende schade niet: 
 schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet

als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk
was;

 schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had
meegedaan;

 schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies;
 schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of

uw nakomelingen;
 schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande

behandelmethoden.


