
 
 

Informatiebrief 

Deelname aan onderzoek ‘Tabak uit het Zicht’ 

Verdien €10 

Over het onderzoek 
 
Achtergrond 

In 2020 en 2021 heeft de Nederlandse overheid de regels strenger gemaakt voor het maken 

van reclame voor tabak. Supermarkten en kleine winkels die tabak verkopen mogen geen 

sigarettenpakjes en andere tabakswaren meer laten zien in de winkel. Er mag ook geen 

reclame meer worden gemaakt voor tabakswaren binnen en buiten de winkel. 

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

De omgeving waarin je woont en waar je naar school gaat kan jou beïnvloeden, maar we 

weten nog weinig over de invloed van de omgeving op rookgedrag. Dit willen wij 

onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is het begrijpen wat de invloed is van het 

uitstalverbod op het rookgedrag van jongeren. We willen hiervoor jongeren onderzoeken die 

niet roken én jongeren die wel roken. 

 

Met die kennis kunnen maatregelen tegen reclame voor tabak beter worden afgestemd op 

jongeren. 

 
Hoe werkt meedoen? 
 
Meld je aan voor deelname op onze website. Binnen een week ontvang je van ons instructies 
voor het downloaden van de app. Met een persoonlijke code die je van ons krijgt kan je 
inloggen. De app is speciaal voor dit onderzoek gemaakt. De app heeft 2 functies: 
 

1. In de app zitten 3 korte vragenlijsten. Deze vul je in. De twee korte vragenlijsten 
hebben maar 3 vragen. De andere vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten. 
Vragen gaan over jouw ervaring met roken en jouw mening over roken. Daarnaast 
zijn er vragen over winkels waar tabak wordt verkocht, zoals de supermarkt of 
Primera. Ook willen we wat meer weten over jou, bijvoorbeeld je leeftijd en 
schoolniveau. 

 
2. De app registreert automatisch of jij in de buurt komt van winkels die tabak 

verkopen. Dit duurt 14 dagen. Na 14 dagen stopt de app hier automatisch mee. Op 
deze manier komen wij meer te weten over hoe vaak jongeren bij winkels komen die 
tabak verkopen. 

 
Hoe werkt dit? 

In het geheugen van de app zit een kaart van Haarlem met alle winkels die tabak verkopen 

in de stad. Wanneer jij in de buurt bent van een van die winkels, dan slaat de app dit op. Er 

komt dan een vinkje bij die winkel. Alle andere winkels waar jij langs komt worden niet 

opgeslagen. De onderzoekers kunnen nooit live jouw locatie zien. 

  

https://tabakuithetzicht.nl/inschrijven/


 
 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
 
Welke data wordt verzameld? 

De app verstuurt gegevens over de tabakswinkels waar jij in de buurt bent geweest. Dit 

gebeurt één keer per dag en 14 dagen achter elkaar. De app verstuurt ook jouw antwoorden 

op de vragen van de vragenlijsten. Dit gebeurt als jij de vragenlijsten af hebt. 

 

Waar wordt mijn informatie opgeslagen? 

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

Je krijgt een persoonlijke code om mee in te loggen op de app. Je gegevens worden onder 

die code opgeslagen. Het bestand dat ons vertelt welke code bij welke naam hoort hebben 

we apart opgeslagen en in een beveiligd bestand. Als je tijdens het onderzoek besluit niet 

meer mee te willen doen, dan kun je ervoor kiezen om al je gegevens te laten verwijderen. 

 

Wie heeft toegang tot mijn informatie? 

Wij behandelen alle informatie vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Alleen de onderzoekers mogen jouw informatie bekijken. De data 

wordt niet aan je ouders, leraren of klasgenoten laten zien. Als je zelf je gegevens wil zien 

dan kan dat. Mail hiervoor de onderzoeker op het e-mailadres onderaan de informatiebrief. 

 

Wanneer kan ik de app weer verwijderen? 

Na 14 dagen stopt de app automatisch met het verzamelen van gegevens. Je kan dan ook de 

app verwijderen van je telefoon. Als je binnen de twee weken toch besluit niet meer mee 

te willen doen dan kun je dit aangeven in de app en de app vervolgens verwijderen. 

 
Meedoen? 
 
Deelname aan het onderzoek is helemaal vrijwillig. Geef je op via onze website. Ben je 
jonger dan 16 jaar? Dan moeten ook jouw ouders toestemming geven. Herinner ze daaraan! 
 
Akkoord met deelname 
In de app en op onze website kan je lezen waarmee je akkoord gaat. Wil je later toch niet 
meer mee doen? Klik in de app op ‘ik wil niet meer meedoen’ en verwijder de app van je 
telefoon. 
 
Is er een vergoeding voor deelname? 
Ja! Voor je deelname ontvang je een cadeaubon van €10. Je krijgt geen vergoeding als je 
eerder stopt. 
 
Meedoen! 
 
Waar kan ik me opgeven? 
Via onze website! Wij sturen je binnen een week uitleg voor het downloaden van de app. 
 
Geen bericht? 
Iedereen die zich opgeeft mag meedoen! 
 
Heb je binnen een week nog geen bericht van ons ontvangen met de uitleg en inlogcode? 
Vraag aan de onderzoeker of je aanmelding goed is gegaan. Je kan mailen naar Anne via 
tabakuithetzicht@amsterdamumc.nl 

https://tabakuithetzicht.nl/inschrijven/
https://tabakuithetzicht.nl/privacyverklaring-jongeren/
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