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Addendum PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER  

 
Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcel lymfoom 

 

Protocolnummer: ACE-LY-004 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

Op dit moment neemt u deel aan de ACE-LY-004, een internationaal wetenschappelijk onderzoek met het middel ACP-

196 (ook wel acalabrutinib genaamd). Aan het begin van het onderzoek heeft u een informatiebrief ontvangen en 

schriftelijk uw toestemming voor deelname aan dit onderzoek gegeven. In deze informatie vindt u nieuwe informatie over 

dit onderzoek.  

 

Wijzigingen in introductie 

Er zijn ongeveer 40 centra in Amerika, Europa en Australië bij dit onderzoek betrokken. 

 

Wijzigingen in paragraaf Wat is extra voor het onderzoek? 

Extra bloedafname 

Elke 3 kuren komt u voor controle. Tijdens deze controles wordt extra bloed (10 ml) afgenomen om te onderzoeken of er 

kankercellen in het bloed aanwezig zijn. 

 

Follow up 

Als u met de behandeling bent gestopt, start de follow up periode. Tijdens deze periode wordt gekeken naar het effect en 

de veiligheid van de behandeling op langere termijn. Om de 3 maanden komt u voor controle op de polikliniek. Uw 

bloedwaarden zal dan ook worden gecontroleerd en er zal een CT-scan worden gemaakt. Wanneer uw ziekte verergert 

of een andere behandeling voor uw ziekte start, zullen geen CT-scans meer worden gemaakt.  

 

Tenslotte  

Door deze informatiebrief te ondertekenen, geeft u aan dat u op de hoogte bent gebracht van de nieuw beschikbare 

informatie en dat u vragen heeft kunnen stellen die naar tevredenheid beantwoord zijn.  
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Toestemmingsformulier ADDENDUM 

Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcel lymfoom. 

 

Deze brief bevat informatie om u te helpen beslissen of u met dit onderzoek wilt doorgaan.  

 

Ik heb de inhoud van deze aanvullende brief gelezen en stem vrijwillig in met verdere deelname aan dit 

wetenschappelijk onderzoek. Ik heb aanvullende vragen kunnen stellen. Deze vragen zijn 

voldoende beantwoord. Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik door wil gaan met 

mijn deelname. 

 

Op basis van deze informatie ga ik vrijwillig akkoord om verder te gaan met het onderzoek. 

 

 

     

Handtekening patiënt Datum  

 

    

Naam patiënt (blokletters) 

 

Ik heb de aard van het medisch-wetenschappelijk onderzoek zorgvuldig uitgelegd aan de patiënt. Ik verklaar hierbij dat naar 

mijn beste weten de persoon die dit toestemmingsformulier ondertekent, goed begrijpt wat de risico’s en voordelen van 

deelname aan dit onderzoek inhouden.  

 

 

     

Handtekening van onderzoeker  Datum  

 

    

Naam van onderzoeker  in blokletters 

 

Na ondertekening ontvangt de patiënt een kopie van het getekende toestemmingsformulier. 

 

 


