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RE: Ethische Toetsing | Ethical Review of Het Nederlands Autisme Register 2020-2028
Geachte | Dear Dr. Begeer,
-DutchDe Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen(VCWE), Vrije Universiteit Amsterdam, heeft de ethische aspecten van
het door u ingediende onderzoeksvoorstel met als titel "Het Nederlands Autisme Register 20202028" beoordeeld.
Op basis van de voorgelegde informatie heeft de VCWE geen belangrijke ethische bezwaren. Wel
zijn er enkele relatief kleine opmerkingen ter verbetering en/of verheldering van uw voorstel of
procedure. Deze vindt u onderaan. Wij vertrouwen er op dat u deze zo goed mogelijk
verwerkt. Daarmee voldoet het onderzoek dan aan de ethische richtlijnen van de faculteit en hoeft
het niet meer langs de commissie. Dit positieve advies geldt voor een periode van 5 jaar na
dagtekening.
Wij wensen u veel succes met uw onderzoek.
-EnglishThe Scientific and Ethical Review Board (VCWE) of the Faculty of Behavior & Movement Sciences,
VU University Amsterdam, has reviewed your research proposal entitled "Het Nederlands Autisme
Register 2020-2028" on ethical aspects.
Based on the submitted information, the board has no major ethical objections. However, there
are a few relatively minor remarks on how to improve and/or clarify your protocol. You find them
below. We trust that you will incorporate these as adequately as possible. With that, the research
proposal complies with the ethical guidelines of the faculty, and does not need to be re-assessed
by the committee. This positive advice is valid for 5 years after today's date.
We wish you all the best in your research.
Met vriendelijke groet | With kind regards,

Prof. Anja Huizink
Chair of VCWE

