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Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

Studie naar de effectiviteit van pacritinib behandeling voorafgaand aan allogene 

stamceltransplantatie bij patiënten met beenmergfibrose 

 

Officiële titel: Een fase II onderzoek bij patiënten met myelofibrose (primair, post-Essentiele 

Trombocytose of post-Polycytemia Vera Myelofibrose) behandeld met de selectieve JAK2 remmer 

Pacritinib voor allogene stamceltransplantatie middels gereduceerde conditionering 

  

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.   

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze 

brief omdat u een specifiek type kanker, myelofibrose genaamd, heeft. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt 

ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie te vragen. En u kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 

Verdere  informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is opgezet door de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassen Nederland) 

en wordt gedaan door onderzoekers in verschillende ziekenhuizen in Nederland en België. 

 

Voor dit onderzoek zijn 70 proefpersonen nodig. In Nederland zullen naar verwachting 65 

proefpersonen meedoen.  

De medisch ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 
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2. Doel van het onderzoek 

Bij u is de ziekte myelofibrose vastgesteld. Deze aandoening kan alleen door middel van een 

stamceltransplantatie worden genezen. Bij de stamceltransplantatie zal gebruik worden gemaakt 

van stamcellen afkomstig van een gezonde donor. Dit type stamceltransplantatie wordt ook wel 

allogene stamceltransplantatie genoemd. Om de effectiviteit van de stamceltransplantatie te 

verhogen, wordt in deze studie een behandeling met een nieuw medicijn, pacritinib, voorafgaand 

aan de stamceltransplantatie gegeven. Het doel van dit onderzoek is te beoordelen of door middel 

van behandeling met pacritinib voorafgaand aan de stamceltransplantatie, het uiteindelijk effect van 

de stamceltransplantatie wordt verbeterd 

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Het middel pacritinib behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve JAK2 remmers. JAK2 is 

een eiwit dat in de normale situatie de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg stimuleert. Bij 

myelofibrose patiënten is dit proces ontregeld waardoor teveel cellen worden geproduceerd. 

Hierdoor ontstaat fibrose in het beenmerg en veelal een grote milt wat allerlei klachten kan 

veroorzaken. Door de behandeling met JAK2 remmers zoals pacritinib, kan bij myelofibrose 

patiënten de milt verkleinen en de algehele conditie verbeteren. De behandeling met pacritinib 

alleen zal de ziekte echter niet genezen. Het verkleinen van de milt en het verbeteren van de 

conditie voor de allogene stameltransplantatie kan mogelijk bijdragen aan een betere uitkomst van 

de allogene stamceltransplantatie. Momenteel is echter niet bekend of dat inderdaad zo is. 

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Geschiktheidsonderzoek 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker doet een beenmergonderzoek en MRI-scan 

van rugwervels en bekken. Voor het beenmergonderzoek wordt er een beenmergpunctie gedaan en 

een biopt afgenomen indien dit de afgelopen 6 maanden niet is gebeurd. Ook zal er 

bloedonderzoek plaatsvinden. Alle resultaten samen bepalen of u mee kunt doen met dit 

onderzoek.  

 

Behandeling 

U zult een voorbehandeling krijgen met pacritinib. U moet pacritinib minimaal 3 maanden (3 kuren 

van 28 dagen) tot maximaal 4 maanden (4 kuren van 28 dagen) dagelijks innemen. Het middel 

wordt in capsule vorm toegediend. De periode van voorbehandeling hangt af van de tijd die nodig is 

voor het vinden van een voor u geschikte stamceldonor. De pacritinib wordt vlak voor het starten 

van de stamceltransplantatie gestaakt. Tijdens deze voorbehandel-periode zal er regelmatig 

bloedonderzoek plaats vinden om eventuele effecten van de pacritinib te beoordelen. 

Beenmergonderzoek  wordt ook voor de stamceltransplantatie herhaald om de effecten van 

pacritinib op de myelofibrose te beoordelen. 
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Na de stamceltransplantatie zal op bepaalde tijden bloed afgenomen worden om de effecten te 

vervolgen. Een half jaar na de stamceltransplantatie zal nogmaals  beenmergonderzoek 

plaatsvinden, ook met het doel om de effecten van de totale behandeling te kunnen beoordelen. 

Daarnaast vragen we u om op bepaalde momenten gedurende de behandeling vragenlijsten in te 

vullen over uw algeheel welbevinden en lichamelijk klachten. We noemen dit ook wel kwaliteit van 

leven onderzoek. 

Het kan gebeuren dat er voor u geen stamceldonor gevonden kan worden. Als u op dat moment 

voordeel heeft bij de behandeling van pacritinib, kan in overleg met uw behandelend arts 

overwogen worden de behandeling met pacritinib voort te zetten. 

 

In bijlage 2 staat welke behandeling en metingen er bij elk van die bezoeken plaatsvinden.  

 

Anders dan bij gebruikelijke zorg 

Tijdens het onderzoek worden er dus naast het “routine” bloed en beenmergonderzoek extra buisjes 

bloed en beenmerg afgenomen.  De beenmerg afname een half jaar na de stamceltransplantatie 

behoort mogelijk niet tot de standaard zorg in het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Van het 

beenmergbiopt dat voor diagnostiek genomen wordt, wordt indien er voldoende materiaal is een 

stukje gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt geen extra punctie verricht. 

Hiervoor wordt indien van toepassing uw toestemming gevraagd. Ook het invullen van de 

vragenlijsten is extra in het kader van dit onderzoek. U zal gevraagd worden deze vragenlijsten in te 

vullen aan het begin van de behandeling, maandelijks tijdens de behandeling met pacritinib, voor de 

stamceltransplantatie en 2, 4, 6, 9 en 12 maanden na de stamceltransplantatie. Tevens zal u 

gevraagd worden een speeksel monster af te geven bij aanvang van het onderzoek.  

Gezien de mogelijke bijwerkingen van pacritinib op het bloedplaatjes aantal en de mogelijke 

effecten op de hartfunctie, zal hier tijdens pacritinib gebruik extra aandacht voor zijn. Dat betekent 

dat de bloedplaatjes vaker gecontroleerd zullen worden. Het aantal extra controles hangt af van de 

hoogte van het aantal bloedplaatjes tijdens pacritinib gebruik. De toestand van het hart wordt tijdens 

pacritinib maandelijks via een hartfilmpje (ECG) gecontroleerd. De werking van het hart 

(pompfunctie), wordt na 1 en 3 maanden extra gecontroleerd. 

 

5. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te doen verlopen vragen wij u de voorschriften van uw arts goed op te 

volgen en voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u zich aan de volgende afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat: 

 u de medicatie (pacritinib) dagelijks inneemt. Tijdens de behandeling moet u bijhouden in een 

dagboekje wanneer u de medicatie (pacritinib) inneemt. 

 uw arts u tijdens de controles informeert of de dosering pacritinib aangepast dient te worden. 
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 voor dit onderzoek pacritinib capsules mee naar huis krijgt en dat u de eventuele niet geslikte 

capsules pacritinib en de lege potjes mee terug brengt bij uw volgende bezoek aan het 

ziekenhuis. 

 niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet. 

 afspraken voor bezoeken nakomt. 

 de producten die vermeld staan in bijlage 3 niet gebruikt tijdens de behandeling met pacritinib 

omdat ze een negatieve werking kunnen hebben op de werking van pacritinib. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

 voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische 

geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist 

zijn. 

 als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

 als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

 als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

 als uw contactgegevens wijzigen. 

 

Zwangerschap van u of uw partner 

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. Ook 

mogen vrouwen niet zwanger worden tijdens het onderzoek. Voor mannen geldt dat hun partner 

tijdens het onderzoek niet zwanger mag worden. Informeer uw partner hierover. 

 

Dit onderzoek kan namelijk gevolgen hebben voor een ongeboren kind. Het is niet bekend welke 

gevolgen. Het is belangrijk dat u dit vertelt aan uw partner. De onderzoeker praat met u over 

geschikte voorbehoedmiddelen. 

 

Wordt u of uw partner tijdens het onderzoek toch zwanger? Laat dit dan direct weten aan uw arts.  

 

6. Mogelijke bijwerkingen  

Aan een stamceltransplantatie zijn risico’s en ongemakken verbonden. Niet alle bekende 

bijwerkingen staan hier vermeld. Het is ook niet zo dat alle genoemde bijwerkingen met zekerheid 

bij elke patiënt zullen optreden. Daarnaast is het mogelijk dat er bijwerkingen optreden die nog niet 

bekend zijn. Wanneer u klachten krijgt vragen wij u dit altijd aan uw arts te melden. Ook als u zelf 

denkt dat het geen bijwerking van het onderzoek is. Bij ernstige klachten moet u onmiddellijk 

contact opnemen met uw arts. Daarnaast zal tijdens uw bezoek op de polikliniek regelmatig 

gevraagd worden of u klachten heeft gehad en zo ja, in welke mate. 

 

De behandeling met pacritinib kan de volgende bijwerkingen hebben: 

• laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede) 
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• laag aantal bloedplaatjes wat kan resulteren in bloedingen en blauwe plekken of 

huidproblemen 

• gewrichtspijn 

• Maag en darmen: diarree wat kan resulteren in uitdroging, uw arts zal in voorkomende 

gevallen loperamide of een soortgelijk geneesmiddel tegen diarree voorschrijven, buikpijn en 

opgezette buik, verminderde eetlust en onregelmatige stoelgang of harde stoelgang, 

misselijkheid en braken.  

• Hart:  veranderingen in het hartritme waardoor uw hart mogelijk minder bloed kan 

rondpompen 

• Algemeen: zwakte, vochtophoping in de armen en benen, koorts en huiduitslag 

 

Vooral het optreden van lage bloedplaatjes en effecten van pacritinib op de functie van het hart, 

heeft in 2016 aanleiding gegeven voor de Amerikaanse zorg en waren autoriteit FDA (Food and 

Drug Administration), de studies met Pacritinib tijdelijk te staken. Na bestudering van het 

bijwerkingen profiel van pacritinib, heeft de FDA het middel pacritinib echter weer vrijgegeven voor 

verdere ontwikkeling. Uit de analyse bleek dat bij 2x daagse toediening van pacritinib, zoals ook in 

deze studie het geval is, het optreden van dit soort bijwerkingen niet hoger was dan in de 

controlegroep van MF patiënten die behandeld werden met andere geneesmiddelen. 

Desondanks zullen wij het bloedplaatjes aantal en de functie van het hart tijdens pacritinib extra 

controleren en indien nodig, de dosering pacritinib aanpassen. 

 

7. Mogelijke voor- en nadelen 

Mogelijke voordelen van deelname aan dit onderzoek kunnen bestaan uit een positief effect van de 

behandeling met pacritinib op klachten veroorzaakt door de myelofibrose. Mogelijk geeft de 

voorbehandeling met pacritinib een verbeterde uitkomst van de stamceltransplantatie. Dit laatste is 

echter niet zeker en wordt juist met dit onderzoek bestudeerd. 

Deelname aan deze studie leidt niet tot extra uitstel van de stamceltransplantatie. Een periode van 

3 maanden is veelal nodig om een geschikte stamceldonor te vinden. Ook vinden in deze periode 

voorbereidende onderzoeken plaats. 

Mogelijke nadelen van deelname zijn het last kunnen krijgen van bijwerkingen van pacritinib. 

Andere nadelen kunnen zijn de extra onderzoeken (MRI scans, afname extra bloed, invullen 

vragenlijst) die plaats vinden in het kader van dit onderzoek.  

 

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 

meedoen. U krijgt dan de behandeling die u anders ook zou krijgen. 

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. 

Wat u ook besluit, het zal geen gevolgen hebben voor uw behandeling en uw verzorging. 
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Als u tussentijds wilt stoppen, geef dit dan wel aan bij uw arts, zodat u het gebruik van de 

geneesmiddelen op een veilige manier kunt afbouwen of stoppen. 

Als u tussentijds stopt kan het voor de onderzoeker nuttig zijn om te weten of u zich terugtrekt 

omdat u het onderzoek te belastend vindt (bijvoorbeeld te veel bijwerkingen). Maar als u dat niet 

wilt, hoeft u niet te zeggen waarom u stopt. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Het onderzoek is voor u afgelopen als u de onderzoeksbehandeling gehad heeft en als de daar op 

volgende controlevisites afgelopen zijn. In het kader van dit onderzoek zult u tot 5 jaar na het 

starten van de behandeling onder controle blijven. Na 5 jaar zult u onder controle blijven zoals dat 

gebruikelijk is voor patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad. 

Het kan ook zijn dat uw arts uw behandeling eerder stopt, bijvoorbeeld omdat u te veel last heeft 

van bijwerkingen. Ook de stichting HOVON kan besluiten om het onderzoek te stoppen, omdat er 

nieuwe informatie bekend wordt over uw ziekte of de behandeling. 

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw lichaamsmateriaal en uw medische en persoonsgegevens 

worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op het lichaamsmateriaal en 

de gegevens komt te staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten. 

 

Uw gegevens 

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker en de medewerkers van het ziekenhuis 

die de onderzoeker helpen met de uitvoering van het onderzoek weten welke code u heeft. In 

sommige ziekenhuizen zullen medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

inzage hebben in de code en uw gegevens, om de onderzoeker te helpen gegevens te verzamelen 

voor dit onderzoek. Wij geven uw gegevens door aan de opdrachtgever van het onderzoek, maar 

alleen met die code, nooit met uw naam. De sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Ook in 

rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt.  

 

Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het 

onderzoek goed en betrouwbaar is. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 

Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn het onderzoeksteam, een controleur die door de 

opdrachtgever van het onderzoek is ingehuurd, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

medewerkers van of namens de stichting HOVON.  Zij houden uw gegevens geheim. Als u de 

toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien 

van uw medische en persoonsgegevens. 
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Uw medische gegevens zullen tot 5 jaar na start van uw behandeling worden verzameld. 

Vervolgens worden alle gegevens met betrekking tot het onderzoek nog 15 jaar bewaard. Als u in 

een academisch ziekenhuis behandeld wordt, worden uw gegevens met betrekking tot het 

onderzoek gedurende 20 jaar bewaard. 

 

Uw lichaamsmateriaal 

 

Voor het aanvullende laboratorium onderzoek met uw lichaamsmateriaal dat bij dit onderzoek hoort 

(zoals beschreven bij paragraaf 4) wordt uw lichaamsmateriaal verstuurd naar de laboratoria van 

het Radboudumc en het Erasmus MC.  

 

Wij willen uw gegevens en overgebleven lichaamsmateriaal graag bewaren. Misschien kunnen we 

daar later extra onderzoek mee doen. Het gaat dan om onderzoek met als doel meer te leren over 

de ziekte die u heeft, om de diagnose en behandeling te kunnen verbeteren. Uw lichaamsmateriaal 

wordt 15 jaar bewaard. Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat. 

U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Uw opgeslagen lichaamsmateriaal wordt dan 

vernietigd. Als er al metingen in uw monsters zijn gedaan, worden de resultaten daarvan wel 

gebruikt. 

 

Er is een heel kleine kans dat bij later uitgevoerd onderzoek met uw opgeslagen lichaamsmateriaal 

medische informatie bekend wordt die belangrijk kan zijn voor u persoonlijk of uw familie. 

Bijvoorbeeld als ontdekt wordt dat u drager bent van een erfelijke ziekte. Als dit gebeurt, zal 

HOVON de onderzoeker informeren die de sleutel van de code heeft en uw naam kent. De 

onderzoeker zal u dan informeren. Als u hierover niet geïnformeerd wil worden, kunt u dit aangeven 

op het toestemmingsformulier. In het geval van een behandelbare aandoening worden u en uw 

familie altijd geïnformeerd.  

 

11. Verzekering voor proefpersonen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt 

schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage 4 vindt u meer informatie over de 

verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

 

12. Informeren huisarts en/of behandelend specialist  

Indien u een huisarts en/of behandelend specialist heeft, informeert uw arts hen schriftelijk dat u 

meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U geeft hiervoor toestemming op het 

toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. 

 

13. Geen vergoeding voor meedoen 

Aan deelname aan dit onderzoek zijn voor u geen extra kosten verbonden. Dat wil zeggen dat er 

geen extra kosten voor u of uw zorgverzekeraar zijn bovenop de kosten van de reguliere 
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behandeling die u zou krijgen als u niet meedoet aan het onderzoek. Alleen de onderdelen van de 

behandeling in dit onderzoek die hetzelfde zijn als een reguliere behandeling worden bij uw 

zorgverzekering gedeclareerd, zoals dat anders ook zou gebeuren. U krijgt geen vergoeding voor 

deelname en u krijgt geen reiskostenvergoeding. 

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw arts of andere artsen in dit ziekenhuis. Voor 

onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij een onafhankelijke arts. 

Hij/zij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtencommissie van uw ziekenhuis. Alle gegevens 

vindt u in bijlage 1: Contactgegevens. 

Als de resultaten van het hele onderzoek bekend zijn, wordt hierover een artikel geschreven en 

gepubliceerd via de patiëntenorganisaties Hematon en MPN Stiching (zie ook www.hematon.nl en 

www.mpd-stichting.nl). 

 

15. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat 

u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Het handtekeningenblad wordt door uw behandelend arts bewaard. U krijgt een kopie of een 

tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

http://www.hematon.nl/
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16. Bijlagen bij deze informatie 

1. Contactgegevens  

2. Behandelschema / schema onderzoekshandelingen 

3. Overzicht middelen met negatieve werking op pacritinib 

4. Informatie over de verzekering 

5. Toestemmingsverklaring 
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Contactgegevens 
 
 
Meer informatie 
U kunt meer informatie over het onderzoek krijgen bij de onderzoeker: 
 
Dr. B.J. Biemond, Dr. M. J. A. G. Claessen, Dr. M.D. Hazenberg, Drs. K. de Heer, Drs. M. Jalink, 
Prof. Dr. A.P. Kater, Prof. Dr. M.J. Kersten, Dr. E. Nur, Dr. S.H. Tonino, Dr. J.M.I. Vos en Dr. J.J. 
Wegman.  
 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat Hematologie: 020-5665785. 
 
Onafhankelijk arts 
Indien u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het  
onderzoek betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek. Ook als u vóór 
of tijdens het onderzoek vragen heeft die u liever niet aan uw arts stelt, kunt u contact opnemen met 
de onafhankelijke arts: Prof. dr. C. Punt, hoofd Afdeling Oncologie. Hij is bereikbaar onder 
telefoonnummer 020-5665955 (secretariaat Oncologie). 
 
Klachten 
Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u dit melden aan uw arts. Wilt u 
dit liever niet, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting van het AMC. De afdeling 
Patiëntenvoorlichting is te bereiken op telefoonnummer: 020-5663355. 
 
Stichting HOVON  
Voor meer informatie over de stichting HOVON kunt u ook kijken op de website: www.hovon.nl. 
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Behandelschema  
 
 

Deelname 
studie

Voorbehandeling met Pacritinib
3 tot 4 maanden

Stamceltransplantatie

- verergering van ziekte
- niet voldoen aan criteria voor            
stamceltransplantatie
- geen geschikte donor voor 
stamceltransplantatie

- voldoen aan criteria voor 
stamceltransplantatie
- geschikte donor voor 
stamceltransplantatie

Stop 
studiebehandeling



HOVON 134 MF  Bijlage 3 NL52462.078.15 
 
 

 

Patiënteninformatie voor HOVON 134  Pagina 12 van 16 
Amsterdam UMC, locatie AMC, Versie 02, 12 Jun 2019  
Gebaseerd op studie template Nederland versie 7.0; 01-maart-2019 

Schema onderzoekshandelingen 
 

Onderzoeken Bij begin 
deelname aan 
de studie 

Gedurende de 
Pacritinib 
behandeling 

Vóór de stamcel 
transplantatie  

Na de stamcel 
transplantatie 

Toestemmingsverklaring X       

Regulier lichamelijk 
onderzoek* 

R R: 1 keer per 
maand 

X: 1 keer extra in 

de eerste maand   

R R 

Bloedafname: 
                                    
Regulier bloedafname* 
en extra buisjes 
bloedafname 

R: 1 keer per 
maand 

X: extra buisjes 

bloedafname 

R: 1 keer per 
maand 

X: 1 keer extra 

bloedafname in de 
1e maand. Bij lage 
bloedplaatjes 
wekelijks tijdens 
maand 1 en 2.  

R 

X: extra buisjes 

bloedafname  

R 

X: extra buisjes 

bloedafname 
1,2,3,6 en 12 
maanden 

Stollingstest X    

Beenmerg afname X1) 

 
R: Alleen als 
eerder beenmerg 
onderzoek langer 
dan 6 maanden 
terug is geweest 

  X1) 

 
R 

X1)  3 en 6 
maanden na 
stamcel-
transplantatie 
 
R: 6 maanden na 
stamcel-               
transplantatie 

Rontgenfoto X    

     

Hartfunctie 
Ejectiefractie (LVEF)  

X X: extra in eerste 

en derde maand 

  

Hartritme 
ECG 

X X: maandelijks op 

dag 1 van elke 
cyclus 

  

Echo X  X X: 6 maanden na 

stamcel-              
transplantatie 

Vragenlijst invullen X X X X: op 2, 4, 6, 9, en 

12 maanden 
Polikliniek-bezoeken R R: 1 keer per 

maand 

X: extra in de   

eerste maand   

R: u wordt 
opgenomen in het 
ziekenhuis 

R 
  

Speeksel afname X    
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* Met “regulier lichamelijk onderzoek” en ” regulier bloedonderzoek” wordt onderzoek bedoeld dat hoort bij uw 

standaardzorg, maar waarvan de gegevens ook voor het onderzoek worden gebruikt. 

R = standaard   X = Extra in deze studie X1) indien voldoende materiaal; klein deel biopt voor 
wetenschappelijk  onderzoek en/of een extra buisje beenmerg aspiraat. 
 
 

Overzicht middelen met negatieve werking op pacritinib 
 
Antibiotica 

ciprofloxacin 
clarithromycin 
erythromycin 
norfloxacin 
telithromycin 
troleandomycin 
 

Antivirale middelen 
boceprevir 
indinavir 
lopinavir 
ritonavir 
saquinavir 
telaprevir 
 
 

Antifungale (antischimmel) middelen 
fluconazol 
itraconazol 
ketoconazol 
posaconazol 
voriconazole 
 

Voedingsproducten 
grapefruit 
grapefruitsap 
sinaasappel 
sterfruit (carambola) 

 
Overig 
 conivaptan 

mibefradil 
nefazodone 
quinidine 

 
 
 

NB.: Deze lijst is niet volledig, overleg met uw arts bij het voorschrijven van nieuwe medicatie 
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Informatie over de verzekering  

 
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft HOVON een verzekering afgesloten. De 

verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het 

onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de 

verzekeraar hebben gemeld. 

 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt 

gedekt. 

Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie 

Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

 
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar.  
 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam: HDI Global SE, the Netherlands 

Adres: Postbus 925, 3000 AX  ROTTERDAM 

Telefoonnummer: 010 - 40.36.100 

E-mail:  info@nl.hdi.global  

Onderzoek: HOVON 134 MF 

Contactpersoon:  hr. M. Wijnsma, kantoor Amsterdam 020 - 56.50.654 

 
De verzekering biedt een dekking van  € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het hele 

onderzoek.  

 

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

 schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als 

het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was; 

 schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 

meegedaan; 

 schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

 schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw 

nakomelingen; 

 schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 

 

 

http://www.ccmo.nl/
mailto:info@nl.hdi.global
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Toestemmingsverklaring 

Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

HOVON 134 MF: Een fase II onderzoek in patiënten met myelofibrose (primair, post-

Essentiele Trombocytose of post-Polycytemia Vera Myelofibrose) behandeld met de 

selectieve JAK2 remmer Pacritinib voor allogene stamceltransplantatie middels 

gereduceerde conditionering 

 

Ik heb de informatie gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn 

voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

 

Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te 

doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

 

Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts en specialist(en) die mij behandelt dat ik 

meedoe aan dit onderzoek  

 

Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Dit zijn de mensen die vermeld staan in de   

informatiebrief. 

Ik weet dat ik niet zwanger mag worden/mijn partner niet zwanger mag maken tijdens het onderzoek . 

De onderzoeker heeft de meest geschikte anticonceptie voor mij en/of mijn partner met mij besproken. 

 

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en bloedmonsters/ 

lichaamsmateriaal op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan  

  

Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende maximaal 15 jaar na afloop van het onderzoek te 

bewaren (20 jaar in een academisch ziekenhuis). 

 

Ik ben bereid om mee te doen aan het onderzoek. 

 

Wilt u de volgende vragen beantwoorden (* Doorhalen wat niet van toepassing is): 

 Ik geef wel/geen* toestemming voor het afnemen van extra bloedIk geef wel/geen* toestemming 

voor het afnemen van speeksel 

 Ik geef wel/geen* toestemming voor het afnemen van beenmerg  

 Ik geef wel/geen* toestemming voor deelname aan het kwaliteit van leven onderzoek 

 Ik geef wel/geen* toestemming voor opslag van overgebleven lichaamsmateriaal voor 15 jaar na 

afloop van de studie voor eventueel toekomstig onderzoek met het overgebleven lichaamsmateriaal. 

 Ik wil wel/niet* geïnformeerd worden als er bij later uitgevoerd onderzoek op mijn opgeslagen 

lichaamsmateriaal medische informatie bekend wordt die belangrijk kan zijn voor mij persoonlijk of 

mijn familie (in het geval van een behandelbare aandoening worden u en uw familie altijd 

geïnformeerd)  

 

Naam patiënt:    

   

Handtekening: Datum : __ / __ / __ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



HOVON 134 MF  Bijlage 5 NL52462.078.15 
 

 

Patiënteninformatie voor HOVON 134  Pagina 16 van 16 
Amsterdam UMC, locatie AMC, Versie 02, 12 Jun 2019  
Gebaseerd op studie template Nederland versie 7.0; 01-maart-2019 

Ik verklaar hierbij dat ik deze patiënt volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.  

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de patiënt zou kunnen 

beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

 

Handtekening: Datum: __ / __ / __ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing):  

 

Naam: Functie: 

 

Handtekening: Datum: __ / __ / __ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


