Vul dit formulier
volledig
in. StuurWyślij
het samen
metz het
staal
van jekału.
Wypełnij
dokładnie
ten formularz.
go wraz
Twoją
próbką
stoelgang
op.
Anders
kan
je
stoelgang
niet
worden
onderzocht.
W przeciwnym razie Twój stolec nie będzie mógł zostać zbadany.

Aandachtspunten:

ład

* Dit formulier is persoonlijk en alleen voor jou bestemd.
*JA
De gegevens
een arts zijn noodzakelijk om je het resultaat te bezorgen.
– IK WILvanDEELNEMEN
*Neemt
Wijziguniets
aan
de
gegevens. Lees dan eerst de gebruiksaanwijzing! Vul het antwoordformulier volledig en
PUNKTY
WYMAGAJĄCE
UWAGI:
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
Niniejszyeen
formularz
osobisty
i jest przeznaczony
wyłącznie dla Ciebie.
blauwe jest
of zwarte
balpen.
Stuur
dit
antwoordformulier
met
staal
op
in
de
bubbel-envelop.
Een
postzegel
is niet nodig. Vul onderstaande gegevens in.
•* Schrijf
Dane lekarza
są konieczne do dostarczenia Ci wyników.
in drukletters.
Indien
u
geen
e-mailadres
heeft,
laat
dan
de
velden
leeg.
•* Neem
Nie zmieniaj
nic przy
wydrukowanych
danych.
enkel deel
met de
test die je nu kreeg
en met dit deelnameformulier.
• Nie naklejaj nic na niniejszy formularz.
•Stuur
Użyjditniebieskiego
lub czarnego
formulier samen
met hetdługopisu.
staal op in de bubbel-envelop.
• Pisz drukowanymi literami.
• Korzystaj jedynie z zestawu do pobrania próbki, który teraz otrzymałeś/ otrzymałaś i z tym formularza
Mijn gegevens:
uczestnictwa

Formularz wraz z próbką wyślij w kopercie bąbelkowej.
Datum waarop ik het staal nam:

-

/

pr
zyk

Telefoonnummer
(liefst mnie
GSM-nummer):
Data
pobrania przeze
próbki:

-

Numer
telefonu (najlepiej numer komórkowy):
E-mailadres:
Adres mailowy:

@

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
bewaard
en dat
zez(uitsluitend)
worden wzięcia
gebruikt udziału,
in het kader
van dit onderzoek
en de procesevaluatie.
Jeśli swoją
próbkę
wysyłasz
wraz
niniejszymmogen
formularzem
to zgadzasz
się na dostarczenie
wyników

Tobie i Twojemu lekarzowi (rodzinnemu), a także na przechowywanie tych danych i na wykorzystanie ich (wyłącznie) w ramach
tego badania i ewaluacji procesu.

VOLGENS ONZE GEGEVENS IS DIT JE HUISARTS:
WEDŁUG NASZYCH DANYCH TWÓJ LEKARZ RODZINNY TO:

Ontbreken de gegevens of zijn ze onjuist? Vul dan hieronder de juiste gegevens in (in DRUKLETTERS).
Czy brakuje(huis)arts:
danych lub są one nieprawidłowe? W takim wypadku wpisz poprawne dane poniżej (DRUKOWANYMI LITERAMI).
Voornaam
Imię lekarza (rodzinnego):

Naam (huis)arts:

Nazwisko lekarza (rodzinnego):
Straat (huis)arts:
Ulica lekarza (rodzinnego):
Nr
domu lekarza
Huisnummer
(huis)arts:
(rodzinnego):

Kod pocztowy lekarza
Postcode (huis)arts:
(rodzinnego):

BEDANKT VOOR JE DEELNAME !
DZIĘKUJEMY ZA
TWÓJ UDZIAŁ!
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Dit is de vertaling Pools van “[CVK17-003 DDK-BR-AF-1701_14112017]“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse
tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “[CVK17-003 DDK-BR-AF-1701_14112017]“.

FORMULARZ
UCZESTNICTWA
DEELNAMEFORMULIER

