Toestemmingsformulier (Informed Consent) Ouders
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, risico's en

belasting van het onderzoek naar het effect van Regressietherapie bij klachten met dwanggedachten
en bijbehorende behandeling, zoals uiteengezet in dit document en op

modernmonk.nl/mm/nl/regressie/dwanggedachten.

Ik begrijp dat deelname aan dit onderzoek en de behandelingen geheel vrijwillig is. Ik behoud daarbij
het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik
besef dat mijn kind op elk moment mag stoppen met het onderzoek en de behandelingen.

Als de onderzoeksresultaten van mijn kind worden gebruikt in publicaties, of op een andere manier

openbaar worden gemaakt, dan zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. De persoonsgegevens van

mijn kind worden niet door derden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

Van elke sessie zal een geluidsopname gemaakt worden, deze zal uitsluitend voor analyse worden
gebruikt.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt met een staat van trance, in verschillende dieptes.

Dit houdt in dat een deel van het bewustzijn van uw kind gedurende de hele sessie bewust aanwezig

is. Er wordt geen gebruik gemaakt van hypnose. In de sessie blijft uw kind in constant verbaal en nonverbaal contact met de therapeut.

De sessie(s) kunnen (traumatische) ervaringen uit het verleden losmaken, dit kan heftig zijn en is een
belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. Door middel van herbeleving, personificatie,

energiewerk en andere methoden wordt uw kind door de therapeut begeleid in het verwerken van

deze ervaringen. Zie modernmonk.nl/mm/nl/regressie/therapie voor meer informatie over de

technieken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maurits Chapot (de onderzoeker), per e-mail

maurits@modernmonk.nl en telefoon 020-3303494.

De onderzoeker heeft een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek en
verklaart resterende vragen over dit onderzoek naar vermogen te zullen beantwoorden. De

onderzoeker verklaart dat de deelnemer van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan
dit onderzoek geen nadelige gevolgen zal ondervinden.

√ Ik begrijp de bovenstaande tekst en ga akkoord met deelname aan het onderzoek
Naam kind:

Naam onderzoeker: Maurits Chapot

Naam eerste ouder/voogd:

Datum: 10-4-2016

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
Naam tweede ouder/voogd:
Datum:
Handtekening:

