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Informed consent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoek voor de ontwikkeling van protocollen voor bepaling van 
verteerbaarheid bij katten in de thuissituatie  
 

Ondergetekende 

 
Naam:…………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………... 

 

Stemt in om mee te doen aan de verteringsstudie om thuistesten te ontwikkelen bij katten. 

Hij/Zij verklaart hierbij dat zijn/haar kat genaamd 

 

………………………………………………………………………………… 

 

mee mag doen aan het onderzoek. Dit houdt in dat bovengenoemde kat twee voeders 

toegewezen krijgt, welke beide gegeven worden voor 8 dagen. Hij/zij realiseert zich dat 

het een commercieel voer betreft waar niets onveiligs aan toegevoegd is.  

 

Bovengenoemde/ondergetekende verklaart hierbij het volgende: 

1. Ondergetekende is de wettige eigenaar of verzorger van de deelnemende kat. 

2. Ondergetekende is voldoende door de onderzoekers geïnformeerd over het doel 

en de opzet van het onderzoek. 

3. Ondergetekende is door de onderzoekers ervan overtuigd dat de voeders die in 

het onderzoek worden gebruikt geen enkel risico voor de gezondheid van 

zijn/haar kat betekenen en hij/zij zal dienovereenkomstig handelen. 

4. Ondergetekende is er mee bekend dat het meedoen aan het onderzoek 

desalniettemin voor eigen risico is, in de zin dat hij/zij hierbij jegens onderzoekers 

(ieder persoonlijk) en/of Wageningen Universiteit afstand doet van recht op 

schadevergoeding, indien onverhoopt ten gevolge van het meedoen aan het 

onderzoek door hem/haar schade wordt geleden. 

5. Tijdens de duur van het onderzoek zal ondergetekende alleen het verstrekte 

voeder aan zijn/haar kat geven, de gevraagde informatie eerlijk verstrekken en 

eventuele bijzonderheden vermelden of doorgeven aan de onderzoekers. 

 
Plaats:……………………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………………. 

 

Handtekening:……………………………………………………………………. 

 


