
 
 

 

Informatiebrief ouders 
 

Doel van het onderzoek 

In juli 2020 voerde de Nederlandse overheid het uitstalverbod in voor supermarkten en in 

2021 voor kleinere winkels die tabak verkopen. Sigaretten en andere tabakswaren mogen 

niet meer zichtbaar worden uitgestald in deze winkels. Er is ook een reclameverbod 

ingevoerd dat winkels verbiedt om reclame te maken voor tabak. 

 

Door eerder onderzoek weten we dat het zien van pakjes sigaretten het risico op beginnen 

met roken kan verhogen. Het uitstalverbod kan daarom roken verminderen. Dit is alleen nog 

niet in detail onderzocht. De invoering van het uitstalverbod geeft daarom een eenmalige 

kans om het effect van het verbod op jongeren in Nederland te onderzoeken. 

 

Met dit onderzoek wordt duidelijk gemaakt wat het effect van het uitstalverbod bepaalt. 

Hierdoor kunnen we beter begrijpen waarom sommige jongeren wel, en anderen niet, 

beginnen met roken. Het is daarom belangrijk dat jongeren meedoen die roken én jongeren 

die niet roken. Met die kennis helpen we beleidsmaatregelen te verbeteren en roken te 

ontmoedigen. Dit is belangrijke informatie om jongeren rookvrij op te laten groeien. 

 

Dataverzameling 

We maken voor de dataverzameling gebruik van een app voor de mobiele telefoon. Deze app 

is speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld. Met een anonieme code kan uw kind inloggen op 

de app. De app heeft 2 functies: 

 

1) De app vraagt deelnemers om drie vragenlijsten in te vullen. De twee korte vragenlijsten 

hebben maar 3 vragen. De andere vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Vragen gaan 

bijvoorbeeld over hun ervaring met roken, hun mening over roken, en het rookgedrag van 

mensen in hun omgeving. Andere vragen gaan over bezoek aan winkels waar tabak wordt 

verkocht, zoals de supermarkt of benzinestations. Ook vragen we om enkele gegevens zoals 

leeftijd en schoolniveau. 

 

2) Naast het invullen van de vragenlijst houdt de app twee weken van iedere winkel die 

tabak verkoopt in Haarlem bij hoe vaak deelnemers hierbij in de buurt komt. In deze twee 

weken verstuurt de app één keer per dag voor alle winkels hoe vaak ze zijn bezocht. Na 

twee weken stopt de app automatisch met het verzamelen gegevens. Uw kind kan dan de 

app weer verwijderen. Door deze data later te verbinden aan gegevens uit de vragenlijst en 

informatie over de winkels krijgen we inzicht in de invloed van de omgeving op het gedrag 

van jongeren. Door deze data op meerdere momenten (zie hierboven) te verzamelen, 

kunnen we veranderingen over de tijd bepalen. 

 

Alle andere locaties die uw kind passeert die geen tabaksverkooppunt zijn, worden niet 

geregistreerd. De onderzoekers kunnen niet live de locatie van uw kind bekijken of achteraf 

de route reconstrueren die uw kind heeft afgelegd. 

 

  



 
 

 

Dataopslag 

Wij behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Alleen de onderzoekers mogen de verzamelde gegevens 

inzien. De data wordt niet aan andere organisaties of personen verstrekt.  

 

We bewaren alle gegevens in een beveiligde database, in het beheer van het Amsterdam 

UMC, locatie AMC. Gegevens worden onder een anonieme code opgeslagen. Het bestand dat 

ons vertelt welke code bij welke naam hoort slaan we apart op in een beveiligd bestand. 

 

Deelname en toestemming 

Deelname aan de studie is helemaal vrijwillig. Wanneer uw kind besluit om mee te doen, 

dan … 

 … geeft hij/zij toestemming voor de verzameling en verwerking van persoonlijke data 

 … geeft hij/zij aan het doel en de inhoud van het onderzoek te kennen  

 … geeft hij/zij aan vrijwillig mee te doen aan het onderzoek 

 

Is uw kind jonger dan 16 jaar? 

Dan heeft uw kind toestemming van u nodig om deel te kunnen nemen. Toestemming kunt 

u geven door op de link te klikken die in de mail staat. U komt daarmee op een persoonlijke 

pagina op de website van het onderzoeksproject. Daar kunt u aangeven of u akkoord gaat 

met het volgende: 

 

 Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn 

voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of mijn kind mag meedoen. 

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

beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoeft 

hij/zij geen reden te geven. 

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

voor het doel dat in de informatiebrief staat. 

 Ik geef toestemming dat mijn kind meedoet aan dit onderzoek. 

 

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt uw kind een cadeaubon van €10. 

 

Uw kind kan altijd besluiten te stoppen met deelname. In de app kiest hij/zij dan de optie 

‘ik wil niet meer meedoen’. De app kan dan voortijdig van de telefoon worden verwijderd. 

Door eerder te stoppen, heeft uw kind geen recht meer op de vergoeding. 

https://tabakuithetzicht.nl/toestemming-5831829931/

