
Protocol nummer: ACE-LY-004  NL52044.018.15 
 
 

 
ACE-LY-004, Addendum Nederlands landelijk model ICF versie 4.2 dd 05 Mar 2018  
Gebaseerd op ICF versie 15.1 dd 12 okt 2017 behorende bij Protocolamendement versie 7.0, 18 april 2017 en onderzoekersbrochure 
versie 6.1, 01 sep 2017 
Pagina 1 van 2 MASTERVERSIE 

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.  
 
Met acalabrutinib kunnen aanvullende bijwerkingen optreden 

Hemorragie (bloeding) 

Bloedingsvoorvallen zijn opgetreden bij patiënten behandeld met acalabrutinib. Dit waren lichte voorvallen zoals 
neusbloeding, blauwe plek of ecchymose (bloeding in de huid) en ernstige voorvallen die fataal zouden kunnen zijn, zoals 
interne bloeding in de darmen of bloeding in de hersenen. Als u bloedverdunners gebruikt (dit zijn geneesmiddelen die 
voorkomen dat uw bloed stolt, bijv. aspirine of warfarine), kan uw risico op bloeding verhoogd zijn. 

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) 

PML is een zeldzame, ernstige herseninfectie veroorzaakt door een virus, meestal bij patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem, en kan leiden tot ernstige invaliditeit of tot overlijden. 

Atriumfibrilleren/atriumflutter 

Atriumfibrilleren en atriumflutter zijn abnormale hartritmen waarvan is gemeld dat zij optreden bij sommige patiënten die 
acalabrutinib krijgen. Atriumfibrilleren of atriumflutter kan vaker optreden bij patiënten met andere risicofactoren voor 
cardiale (hart-) ziekte, zoals hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes mellitus, acute infecties of een voorgeschiedenis van 
atriumfibrilleren. Hoewel atriumfibrilleren of atriumflutter vaak geen symptomen veroorzaken, kunnen sommige patiënten 
hartkloppingen (het gevoel dat je hart te hard of te snel klopt), flauwvallen, pijn op de borst of kortademigheid ervaren. 
Vertel het uw arts als u een of meer van de hierboven beschreven symptomen hebt. Uw arts kan u andere 
geneesmiddelen geven om uw symptomen te verminderen. 
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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. 

 

 


