Vul dit formulier
volledig
in. Stuur
het samen
met het
staal van je
Complete
the form
and return
it with
your stool
sample.
stoelgang
op.
Anders
kan
je
stoelgang
niet
worden
onderzocht.
Otherwise your stool sample cannot be tested.

Aandachtspunten:

ple

* Dit formulier is persoonlijk en alleen voor jou bestemd.
*JA
De gegevens
een arts zijn noodzakelijk om je het resultaat te bezorgen.
– IK WILvanDEELNEMEN
*
Wijzig
niets
aan
de
gegevens. Lees dan eerst de gebruiksaanwijzing! Vul het antwoordformulier volledig en
PLEASE
NOTE:
Neemt u deel
aan hetvoorgedrukte
bevolkingsonderzoek?
*duidelijk
Kleef niets
op
dit
formulier.
leesbaar in. Zonder een correct ingevuld antwoordformulier kunnen wij u het resultaat van de test niet bezorgen.
•* Gebruik
This form
personal
and forbalpen.
you only.
eenisblauwe
of zwarte
Stuur dit antwoordformulier met staal op in de bubbel-envelop. Een postzegel is niet nodig. Vul onderstaande gegevens in.
in drukletters.
•* Schrijf
A doctor’s
address is needed to provide you with the results.
Indien u geen e-mailadres heeft, laat dan de velden leeg.
deel metinformation
de test die je
nu kreeg en met dit deelnameformulier.
•* Neem
Leaveenkel
pre-printed
unchanged.
• Do not stick anything on this form.
Stuur dit formulier samen met het staal op in de bubbel-envelop.
• Use a blue or black biro.
• Complete the form in print.
Mijn gegevens:
• Use only the sampling kit you just received and this form.

Please return this form with the sample in the bubble envelope.
Datum waarop ik het staal nam:

-

/

Ex
am

Telefoonnummer
(liefst GSM-nummer):
Date
of sample collection:

-

Phone
number (preferably mobile):
E-mailadres:
E-mail adress:

@

Als je het staal samen met dit deelnameformulier opstuurt, stem je ermee in dat het resultaat aan jou en je (huis)arts wordt bezorgd, dat deze
gegevens
worden
enwith
dat ze
(uitsluitend)
mogen
worden
het kader
van dit onderzoek to
en you
de procesevaluatie.
By returning
thebewaard
sample
this
form, you
agree
that gebruikt
the testinresult
be communicated
and to your doctor,

that these data be filed and can (only) be used for this test purposes and the process evaluation.

VOLGENS ONZE GEGEVENS IS DIT JE HUISARTS:
ACCORDING TO OUR DATA, THIS IS YOUR GP:

Ontbreken de gegevens of zijn ze onjuist? Vul dan hieronder de juiste gegevens in (in DRUKLETTERS).
If any information
is missing or incorrect, please provide the correct details below (in PRINT).
Voornaam
(huis)arts:
GP’s first name:
Naam (huis)arts:
GP’s surname:
Straat (huis)arts:
GP’s street:

Huisnummer (huis)arts:
GP’s house number:

BEDANKT VOOR JE DEELNAME !
THANK YOU FOR
JOINING THE
PROGRAMME!

Postcode (huis)arts:

GP’s postal code:

38719
DDK_V1.9

Dit is de vertaling Engels van “CVK17-003 DDK-AF-1709-E_hires” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “CVK17-003 DDK-AF-1709-E_hires”.

APPLICATION
FORM
DEELNAMEFORMULIER

