Toestemmingsformulier
Voor toestemming van een patiënt voor publicatie van informatie over hem of haar in
publicaties en producten van de BMJ Publishing Group Ltd ("BMJ Group")
Naam van de persoon beschreven in artikel of getoond in foto:__________________________
Onderwerp van de foto of het artikel: _______________________________________________
Naam van het tijdschrift: ________________________________________________________
Manuscriptnummer: ____________________________________________________________
Titel van het artikel: ____________________________________________________________
Naam van de auteur: ___________________________________________________________
Ik ______________________________ [uw volledige naam] geef toestemming voor het gebruik
van informatie over MIJZELF / MIJN KIND / MIJN FAMILIELID [omcirkel] voor publicatie in het
tijdschrift en bijbehorende publicaties, met betrekking tot het onderwerp zoals hierboven
aangegeven. *
Ik heb het materiaal dat ingezonden wordt naar het tijdschrift gezien en gelezen
Ik begrijp het volgende:
(1) De informatie zal worden gepubliceerd zonder mijn naam en BMJ Group zal elke poging
ondernemen om mijn anonimiteit te waarborgen. Ik begrijp echter dat volledige anonimiteit niet
kan worden gegarandeerd. Het is mogelijk dat er ergens iemand - bijvoorbeeld, iemand die voor
mij zorgde in het ziekenhuis of een familielid misschien - mij kan identificeren.
(2) De tekst van het artikel zal worden bewerkt voor stijl, grammatica, consistentie en lengte
(3) De informatie kan worden gepubliceerd in het tijdschrift, dat wereldwijd wordt verspreid. Het
tijdschrift gaat vooral om artsen, maar wordt gezien door vele niet-artsen, onder wie journalisten.
(4) De informatie zal ook op de website van het tijdschrift worden geplaatst
-http://group.bmj.com/products
(5) * De informatie kan ook worden gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, in andere publicaties
en producten gepubliceerd door de BMJ Group of door andere uitgevers aan wie de BMJ Group
zijn inhoud licenseert. Dit geldt voor publicaties in het Engels en vertaald, op papieren print, in
elektronische vorm en in alle andere formaten die kunnen worden gebruikt door de BMJ Groep
of haar licentiehouders nu en in de toekomst. De informatie kan worden weergegeven in de
lokale edities van het tijdschrift of van andere tijdschriften alsmede in publicaties die in het
buitenland worden gepubliceerd.
(6) De BMJ Group zal niet toestaan dat de informatie wordt gebruikt voor reclame of verpakking
of wordt gebruikt in een andere context.
(7) Ik kan mijn toestemming op elk moment vóór de publicatie terug trekken, maar zodra de
informatie is voor gelegd voor publicatie ("publicatie is naar de drukker") zal het niet meer
mogelijk zijn om de toestemming intrekken.

Handtekening:_________________
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Datum:____________________

