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PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER  

Titel van het onderzoek: Een multicenter, open-label, fase 1b studie met ACP-196 bij patiënten met de ziekte van 

Waldenström.  

 

Protocolnummer: ACE-WM-001 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

We vragen u om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, omdat u de ziekte van Waldenström 

(WM) heeft. Deze informatiebrief bevat informatie die u zal helpen om een weloverwogen besluit te nemen over wel of 

geen deelname aan dit medisch-wetenschappelijk onderzoek. Leest u voordat u een besluit neemt eerst de informatie in 

dit formulier aandachtig door. Het is belangrijk dat u weet wat dit onderzoek inhoudt, wat de mogelijke voor- en nadelen 

en risico’s van deelname zijn en wat er van u wordt verwacht als u meedoet aan het onderzoek. Als u vragen heeft over 

dit medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u die stellen aan uw arts of aan het onderzoekspersoneel. U besluit 

zelf of u wilt meedoen aan dit onderzoek. Daarnaast heeft u de brochure “Medisch-wetenschappelijk onderzoek” van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu ontvangen. Hierin staat veel algemene informatie over medisch-

wetenschappelijk onderzoek. Bespreekt u het onderzoek ook rustig met uw partner, familie of vrienden. Er is ook een 

onafhankelijke onderzoeker die goed op de hoogte is van het onderzoek en die al uw eventuele vragen kan 

beantwoorden.  

 

Er zullen ongeveer 88 patiënten in 30 centra in Amerika en Europa aan dit onderzoek deelnemen. Acerta Pharma BV is 

de sponsor van het onderzoek, en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit wetenschappelijk onderzoek. 

 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

De ziekte van Waldenström is een vorm van lymfklierkanker, waarbij witte bloedcellen (lymfocyten geheten) in het 

beenmerg kwaadaardig zijn ontspoord. Momenteel is er geen standaardbehandeling voor patiënten met een recidief van 

de ziekte van Waldenström. Patiënten worden meestal behandeld met een combinatie van rituximab, chemotherapie en 

prednison of dexamethason. Dit geldt zowel voor de behandeling als u voor de eerste keer behandeld wordt voor deze 

aandoening, als voor de behandeling wanneer de ziekte is teruggekomen. 

In dit medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht of het onderzoeksgeneesmiddel de ziekte-activiteit kan 

verminderen of tot stilstand brengen. Ook worden de veiligheid en de bijwerkingen onderzocht. Daarnaast wordt gekeken 

hoe lang het onderzoeksgeneesmiddel in het bloed aanwezig blijft. 

 

2. Welk product wordt onderzocht? 

Het geneesmiddel dat in dit onderzoek wordt onderzocht is ACP-196. Dit is een type geneesmiddel dat een eiwit in de cel 

blokkeert dat lymfklierkankercellen in leven kan houden en dat ze kan laten groeien. Het is dan ook mogelijk dat het 

onderzoeksgeneesmiddel de kankercellen doodt of dat de groei van deze kankercellen gestopt wordt. Het 

onderzoeksgeneesmiddel is nog in geen enkel land geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Waldenström, 

maar het mag wel onderzocht worden in studies als deze studie. 

 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Als u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, wordt u gevraagd om dit toestemmingsformulier te ondertekenen. U 

ontvangt een ondertekende versie van dit document om mee naar huis te nemen. Nadat u dit heeft getekend zult u een 

aantal onderzoeken ondergaan om erachter te komen of u geschikt bent om aan dit onderzoek deel te nemen. Dit wordt 

de screening genoemd. Hierna start u, als gebleken is dat u aan het onderzoek mee kunt doen, binnen 21 dagen met de 

onderzoeksbehandeling.  

 

Wij willen uw ziekte zo volledig mogelijk in kaart brengen. Tijdens de behandeling wordt ook bloed, urine en beenmerg 

onderzocht en worden CT-scans gedaan om te kunnen beoordelen hoe uw ziekte reageert op de behandeling en of er 

bijwerkingen zijn. Veel van deze onderzoeken zijn onderdeel van de reguliere zorg voor uw ziekte en zouden ook gedaan 

moeten worden als u niet zou deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast moeten voor het onderzoek ook een aantal extra 

onderzoeken worden gedaan.  
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Behandeling 

Als u besluit om deel te nemen aan dit onderzoek, gaat u ermee akkoord gaan om het onderzoeksgeneesmiddel volgens 

de aanwijzing van het onderzoeksteam in te nemen. Het onderzoeksgeneesmiddel moet bij kamertemperatuur worden 

bewaard en buiten het bereik van kinderen worden gehouden.  

 

Onderzoeksgeneesmiddel 

Dagelijks neemt u  1 capsule (van 100 mg) met een groot glas water (ca 240 ml) in en de 2e capsule neemt u 11 tot 13 

uur later in. In het medicatiedagboekje wordt de tijdstip van elke inname genoteerd. Als u een dosis ACP-196 mist moet u 

die alsnog innemen, maar alleen als u hier binnen 3 uur na de geplande tijd achter komt. Na 3 uur neemt u de gemiste 

dosering niet meer in. U vermeldt in het dagboekje het tijdstip van de verlate inname of dat u de dosering heeft gemist. 

De volgende dag neemt u de normale dosis in volgens schema.  

 

Iedere dag neemt u het onderzoeksgeneesmiddel rond dezelfde tijd in. Probeert u de capsules niet te openen of op te 

lossen in water. Ze moeten in zijn geheel worden ingenomen. Als u moeite heeft met het doorslikken van capsules, laat 

dit dan weten aan het onderzoeksteam, aangezien deelname aan dit onderzoek dan wellicht niet geschikt voor u is. Wij 

vragen u zich zoveel mogelijk te houden aan de afspraken rondom inname van het onderzoeksgeneesmiddel en om alle 

innames te noteren in het medicatiedagboekje dat u van ons krijgt. . Indien uw ziekte verbetert maar u stopt met het 

slikken van de medicatie, zou uw ziekte kunnen verslechteren al na 7 dagen nadat u zou zijn gestopt met slikken. Volgt u 

dan ook goed de aanwijzingen van het onderzoeksteam. 

 

Gedurende de hele periode dat u de onderzoeksmedicatie  gebruikt, vragen wij u de volgende punten in acht te nemen: 

 U mag geen grapefruit(sap) of bittersinaasappel(sap) (Pomerans) eten of drinken, omdat deze sappen een 

wisselwerking op de onderzoeksmedicatie kunnen hebben. 

 U mag geen langwerkende medicijnen tegen brandend maagzuur (zoals Pantoprazol of Omeprazol, zogenaamde 

proton pomp remmers) gebruiken tijdens deelname aan dit onderzoek. Indien u langwerkende medicijnen 

gebruikt tegen brandend maagzuur dan moet u deze medicijnen 7 dagen voor de eerste inname van het 

onderzoeksmedicijn stoppen. Indien u kortwerkende maagzuur remmende medicijnen (zoals Gaviscon) gebruikt 

dient u deze tenminste 2 uur voor of na de inname van de onderzoeksmedicatie in te nemen. Indien u last heeft 

van maagklachten zoals brandend maagzuur dan zal de onderzoeksarts medicijn gebruik uitgebreid met u 

bespreken.  

 Indien u medicijnen en of supplementen gebruikt die calcium carbonaat bevatten (zoals vaak gebruikt bij 

maagklachten) dient u dit met de onderzoeksarts te bespreken. Het is mogelijk dat het medicijn of supplement dat 

u gebruikt niet in de periode dat u de onderzoeksmedicatie slikt, ingenomen mag worden. 

 Het is belangrijk om eventuele operaties eerst met uw behandelend arts te bespreken. Uit onderzoek met 

eenzelfde type medicatie (ibrutinib) is gebleken dat bloedingen kunnen optreden. Uit voorzorg moet daarom bij 

eventuele operaties ACP-196 drie dagen voor de ingreep worden gestopt. 

 

 

 

De hele behandeling is poliklinisch, waarbij elke kuur 28 dagen duurt en u het middel elke dag slikt. U kunt het 

onderzoeksgeneesmiddel gebruiken zolang u het onderzoeksgeneesmiddel goed verdraagt en uw ziekte niet verergert.  

Tijdens elk polibezoek krijgt u genoeg onderzoeksgeneesmiddel mee tot aan het volgende polibezoek. U neemt het 

onderzoeksgeneesmiddel thuis in, behalve op de dagen dat u het ziekenhuis voor het onderzoek bezoekt. Bij alle 

polibezoeken wordt u gevraagd alle overgebleven capsules ACP-196 samen met het medicatie dagboekje mee te 

nemen. 

 

Follow-up: 

U wordt gevraagd om 30 dagen na de laatste inname van het onderzoeksgeneesmiddel de poli te bezoeken om uw 

gezondheid en ziekte te controleren. Daarna stopt het onderzoek. Als de behandeling is afgesloten, 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 totdat uw ziekte verergert of u start met een andere behandeling. 

Daarna hoeft u niet meer elke 3 maanden naar het ziekenhuis te komen, maar er zal dan telefonisch contact met u 

worden opgenomen om te vragen hoe het met u gaat.  

 



ACE-WM-001 ______ ______NL50257.018,14 

ACE-WM-001, Nederlands Landelijk model ICF versie 1 
5.0 14 april 2015 (AMC) 
Gebaseerd op ICF version 6.0 20Mar2015 
Pagina 3 van 13 

4. Wat is extra voor het onderzoek? 

Aangezien deze behandeling nog niet bij veel patiënten is onderzocht, houden we u extra goed in de gaten. Ook willen 

wij het effect van de behandeling goed in kaart brengen. Daarom wordt er voor het onderzoek een aantal extra testen 

gedaan. De volgende handelingen worden specifiek voor dit onderzoek uitgevoerd:  

 

Polibezoeken: Bij kuur 1 komt u op dag 1, 8, 15, 22 en 28 extra voor controle op de poli. Tijdens kuur 2 komt u op dag 15 

extra voor policontrole. Bij alle polibezoeken wordt bloed geprikt om uw bloedwaarden te controleren. Uw arts kan u 

vragen om vaker naar de poli te komen als onderdeel van uw reguliere zorg. 

 

Hartfilmpje (ECG): Voorafgaand, en aan het einde van de behandeling zal bij u een hartfilmpje 

worden gemaakt. Dit wordt gedaan tijdens geplande bezoeken aan de polikliniek. 

 

Kwaliteit van Leven vragenlijst: Voor start van de behandeling en op diverse tijdstippen gedurende het onderzoek wordt u 
gevraagd om een vragenlijst in te vullen om te kwaliteit van leven te onderzoeken. 
 

Zwangerschapstest: Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd: Als u zwanger bent, kunt u niet aan dit onderzoek 

deelnemen. Voordat het onderzoek begint en aan de eind van de behandeling wordt een zwangerschapstest uitgevoerd.  

 

CT-scans: Voor de start van de behandeling, en alleen als er sprake is van afwijkingen op deze scan wordt tevens na 

kuur 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 en na kuur 24, een CT scan gemaakt om te kijken hoe uw ziekte op ACP-196 reageert. Bij 

WM patiënten worden bij een reguliere behandeling over het algemeen 3 CT scans gemaakt, namelijk voor start, 

halverwege de behandeling en aan het einde van de behandeling. Bij deelname aan dit onderzoek ondergaat u dus  extra 

CT-scans (maar alleen als er afwijkingen zijn op de scan voor start van het onderzoek. Ongeveer 25-30% van de 

patiënten met de ziekte van Waldenström heeft vergrote klieren en/of een vergrote lever of milt). De stralenbelasting per 

CT-scan is 17 mSv. Ter vergelijking: de jaarlijkse natuurlijke achtergrond stralenbelasting in Nederland (hoeveelheid 

stralen in de lucht e.d.) is 2.4 mSv. Deze extra CT-scans zijn nodig om de reactie van uw ziekte op de 

onderzoeksmedicatie goed te controleren, en om te voorkomen 

dat u onnodig lang met dit middel door wordt behandeld. Wanneer uw ziekte progressief is, zal namelijk 

worden gestopt met de onderzoeksbehandeling. 

 

Beenmerg: Voor start van de behandeling wordt een beenmergbiopt verricht om erachter te komen of en in welke mate 

ook het beenmerg aangedaan is door de ziekte. Verder wordt het beenmerg herhaald na kuur 2, kuur 12 en kuur 24 om 

het effect van de behandeling vast te stellen. Tenslotte wordt het beenmerg herhaald om een eventuele complete 

remmissie te bevestigen. Voor het onderzoek ondergaat u dus 1 tot 3 beenmergonderzoeken extra ten opzichte van de 

reguliere zorg. Extra voor het onderzoek zijn het beenmergonderzoek na kuur 2, kuur 12, kuur 24 en het 

beenmergonderzoek dat eventueel wordt gedaan om een complete remissie te bevestigen. Deze onderzoeken worden 

gedaan om zo goed mogelijk in kaart te brengen in welke mate de ziekte wordt teruggedrongen en om ook een indruk te 

krijgen of dit ook al vroeg in de behandeling gebeurt (na 2 kuren). 

 

Urine onderzoek: Voorafgaand aan de behandeling wordt uw urine getest om uw nier- en blaasfunctie te controleren. 

 

Extra bloedafnames: 

Bij alle policontroles wordt 20 tot 30 ml bloed afgenomen om uw bloedwaarden te controleren, inclusief testen om de 

werking van uw lever en nieren te controleren. Ook wordt op verschillende tijdstippen 10 ml bloed afgenomen om te 

bepalen hoe goed uw afweersysteem werkt. 

 

Op dag 1 en dag 8 van kuur 1 van de behandeling worden extra bloedmonsters (30 ml) afgenomen om de hoeveelheid 

ACP-196 in het bloed te bepalen. Ook wordt naar de werking van ACP-196 gekeken. Vanwege deze extra 

bloedafname neemt u op die dagen de ACP-196 ’s ochtends pas in het ziekenhuis in (en dus niet thuis). In totaal zullen 

deze polibezoeken ongeveer 7 tot 8 uur duren, omdat op 6 verschillende tijdstippen na inname van de 

onderzoeksmedicatie deze extra bloedafnames plaats vinden.  
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Op dag 1, 8, en 28 van kuur 1 en dag 28 van kuur 2 wordt 40 ml extra bloed afgenomen voor en 4 uur na inname van 

ACP-196 om uw witte bloedcellen te kunnen bestuderen. Op deze dagen moet de ochtend dosering pas in het ziekenhuis 

worden ingenomen. 

 

Op dag 15, 22 en 28 van kuur 1 wordt in totaal 20 ml extra bloed afgenomen om de opname van ACP196 in uw bloed en 

de werking ervan te bepalen. U zult dan ongeveer 2-3 uur in het ziekenhuis moeten blijven. Ook op deze dagen moet de 

ochtend dosering pas in het ziekenhuis worden ingenomen. 

 

Aan het eind van de behandeling (30 dagen na de laatste inname van ACP-196) wordt 10 ml extra bloed afgenomen om 

uw witte bloedcellen te kunnen bestuderen. 

  

Toekomstig onderzoek 

De bloedmonsters en het beenmerg dat overblijft nadat alle onderzoeken zijn gedaan waarvoor ze zijn afgenomen, 

worden als u daar toestemming voor geeft opgeslagen en gebruikt voor toekomstige onderzoeksdoeleinden dat in de lijn 

ligt met dit onderzoek. Hierbij moet u denken aan het onderzoeken van speciale kernmerken van uw ziekte of de 

behandeling. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken of bepaalde factoren die van belang zijn voor de overleving van de 

tumorcellen in uw Waldenströmcellen ook actief zijn. Deze zouden dan weer belangrijk kunnen zijn voor het eventuele 

effect van de behandeling. Het belang van dit toekomstig onderzoek is nog niet bekend. Daarom zullen noch u noch uw 

artsen op de hoogte gesteld worden van uw persoonlijke resultaten, en deze zullen op geen enkele manier van invloed 

zijn op uw behandeling. Als u besluit om geen toestemming te geven voor de opslag van monsters voor toekomstig 

gebruik, kunt u toch aan dit onderzoek deelnemen. De overgebleven monsters worden uiterlijk 1 jaar na afronding van het 

onderzoek vernietigd. 

 

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw monsters voor toekomstig onderzoek, kunt u zich later bedenken. Als u 

zich bedenkt, kunt u dit aangeven bij uw arts. Zodra de sponsor op de hoogte is gesteld van uw intrekking, worden er 

geen testen meer uitgevoerd op uw monsters. Op dat moment worden al uw bestaande monsters vernietigd. De 

monsters die al zijn geanalyseerd en de gegevens die hier uit zijn gekomen, mag de sponsor wel blijven gebruiken.  

 

5. Wat zijn de andere mogelijke behandelingen? 

Uw arts zal met u de andere behandelingsmogelijkheden bespreken, zoals behandeling met andere geneesmiddelen of 

deelname aan een ander onderzoek. 

 

6. Wat wordt er van u verwacht? 

Tijdens dit onderzoek vragen wij u de voorschriften van uw arts goed op te volgen. Daarnaast is het belangrijk dat u alle 

afspraken nakomt en bij ieder polibezoek het onderzoeksgeneesmiddel en het ingevulde medicatiedagboekje meeneemt. 

Als u een afspraak niet kunt nakomen, neemt u dan contact op met uw ziekenhuis om een nieuwe afspraak te maken. 

Verder is het voor uw veiligheid van belang dat u zich niet zonder medeweten van uw arts ergens anders laat behandelen 

of aan een ander onderzoek deelneemt. Dit is bedoeld om u te beschermen tegen mogelijk letsel, mochten de 

geneesmiddelen welke u elders zou krijgen niet goed samengaan met uw behandeling in het kader van dit onderzoek.  Als 

u acute hulp nodig heeft en bijvoorbeeld een huisarts laat komen of een spoedeisende hulp bezoekt, moet u de huisarts 

of arts van de spoedeisende hulp op de hoogte stellen van uw deelname aan dit onderzoek. Wij willen u vragen of u dan 

contact wil opnemen met uw ziekenhuis of u kunt uw behandelaar vragen contact op te nemen.  

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Aangezien de bijwerkingen van het onderzoeksgeneesmiddel op de ontwikkeling van een foetus of baby nog niet bekend 

zijn, mogen zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven niet deelnemen aan het onderzoek. Niemand kent op 

dit moment de risico’s voor een ongeboren baby. Het kan zijn dat de geneesmiddelen tot een vroegtijdige bevalling leiden 

of dat de baby aangeboren afwijkingen kan hebben. 

 

Als u of uw partner zwanger zou kunnen worden, moet u ermee akkoord gaan om tijdens het onderzoek en tot 30 dagen 

na de laatste dosis een zeer betrouwbare anticonceptie methode te gebruiken. Een zeer betrouwbare anticonceptie 

methode wordt omschreven als een methode met een zeer lage, minder dan 1% per jaar, kans op falen bij consequent 

en correct gebruik. De zeer betrouwbare methoden zijn orale anticonceptie, prikpil, sommige spiraaltjes, seksuele 

onthouding en sterilisatie. Periodieke onthouding als de temperatuur en kalender methode zijn geen betrouwbare 
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anticonceptie methoden. Het kan zijn dat de betrouwbaarheid van een aantal orale anticonceptiemethoden minder is bij 

het gebruik van bepaalde medicijnen. Als man kunt u gedurende de studie en tot 30 dagen erna, geen sperma doneren.  

 

Zelfs met zeer betrouwbare anticonceptiemethoden kunt u of kan uw partner toch zwanger worden. Als u zwanger wordt 

terwijl u het onderzoeksgeneesmiddel gebruikt, of als u binnen 30 dagen na de laatste inname van het 

onderzoeksgeneesmiddel zwanger wordt moet u uw arts inlichtenen onmiddellijk stoppen met het innemen van uw 

onderzoeksmedicatie. Uw arts en de sponsor zullen informatie over de zwangerschap en de geboorte van het kind blijven 

verzamelen, zelfs nadat u bent gestopt met het onderzoeksgeneesmiddel. Patiënten die zwanger worden, staan tijdens 

de hele zwangerschap onder controle en blijven onder controle tot 30 dagen na de bevalling. Als uw partner zwanger zou 

worden terwijl u het onderzoeksgeneesmiddel slikt, zal haar gevraagd worden om toestemming om gegevens over de 

zwangerschap te verzamelen. 

 

7. Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 

Aangezien het onderzoeksgeneesmiddel nog niet eerder bij patienten met de ziekte van Waldenström is voorgeschreven 

zijn de bijwerkingen nog grotendeels onbekend. Het gebruik van een geneesmiddel brengt altijd een risico met zich mee. 

U wordt nauwlettend gecontroleerd op mogelijke bijwerkingen. Het is ook niet zo dat alle genoemde bijwerkingen bij elke 

patiënt optreden. U kunt medicijnen of andere behandelingen krijgen om bijwerkingen te voorkomen of te behandelen. 

Wanneer u klachten krijgt, vragen we u om dit altijd aan uw arts te melden. Ook als u zelf denkt dat het geen bijwerking 

van de behandeling is. Bij ernstige klachten moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Buiten kantooruren moet u 

contact opnemen met de dienstdoende hematoloog van uw ziekenhuis. Daarnaast zal er bij elk bezoek op de polikliniek 

gevraagd worden of u klachten heeft gehad en, zo ja, in welke mate. Aarzelt u ook niet om vragen te stellen en bezwaren 

of zorgen aan uw arts te melden, ook al denkt u dat deze geen verband houden met het gebruik van het 

onderzoeksgeneesmiddel. 

 

Bijwerkingen 

 

ACP-196: 

De bijwerkingen van het te onderzoeken geneesmiddel ACP-196 zijn nog grotendeels onbekend. In dierstudies werd bij 

ratten bij een zeer hoge dosis een enkele keer een afwijking in de alvleesklier vastgesteld. De oorzaak daarvan is nog 

niet bekend. Met betrekking tot de mens zijn er tot nu toe geen ernstige aan ACP-196 gerelateerde bijwerkingen 

waargenomen. Tot december 2014 zijn inmiddels 242 deelnemers (met bloedziekten, leverziekten of gezonde 

vrijwilligers) met ACP-196 behandeld . Deze deelnemers hebben ACP-196 doseringen, variërend van 100-400 mg 

eenmaal daags of 100-200 mg twee maal daags genomen gedurende een periode van 1 tot 8 cycli van elk 28 dagen.  

 

Tijdens de onderzoeken zijn de volgende bijwerkingen gerelateerd aan ACP-196 bij 5% of meer patiënten gemeld: 
- Vergrote kans op blauwe plekken: mild, 11.5% 

- Diarree: mild, 7.7% 

- Hoofdpijn: mild 9.6% tot matig, 3.8% 

- kleine paarse verkleuringen van de huid, petechieën genaamd: mild, 7.7% 

 

Allergische reactie/overgevoeligheid:  

Er kan een allergische reactie optreden op het onderzoeksgeneesmiddel. Ernstige allergische reacties kunnen 

levensbedreigend zijn. De volgende reacties kunnen optreden: 

- Huiduitslag 

- Moeilijk kunnen ademen 

- Piepende ademhaling 

- Plotselinge daling van de bloeddruk 

- Zwellingen rond mond, keel of ogen 

- Snelle polsslag 

- Zweten 
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Als u bekend bent met allergie tegen medicijnen, moet u dit uw arts direct vertellen. Mocht u een of meerdere van de 

volgende klachten hebben: huiduitslag, netelroos, zwellingen, jeuk, kortademigheidof moeilijkheden met ademen dan 

moet u dit ook aan uw onderzoeksarts vertellen. 

 

8. Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname aan dit onderzoek? 

De mogelijke voordelen van dit onderzoeksgeneesmiddel bij de ziekte van Waldenström zijn nog onbekend. Daarom 

weten we niet of er voor u voordelen zullen zijn bij deelname aan het onderzoek. Van een vergelijkbaar type 

geneesmiddel, ibrutinib, is al wel beschreven dat dit een gunstig effect kan hebben bij patiënten met de ziekte van 

Waldenström. Door deel te nemen aan dit onderzoek komt meer informatie beschikbaar over de werking van het 

onderzoeksgeneesmiddel. Dit kan helpen om uw aandoening beter te begrijpen en kan toekomstige patiënten met ziekte 

van Waldenström helpen.  

 

9. Wat gebeurt er als u niet mee wilt doen aan dit onderzoek? 

U besluit zelf of u wilt meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit om 

niet mee te doen, hoeft u niets te doen. U hoeft ook geen redenen op te geven. U kunt dit onderzoek ook op elk 

willekeurig moment stoppen zonder opgave van redenen. Het stoppen heeft geen nadelige gevolgen op uw behandeling 

of op uw medische begeleiding. Uw besluit om te stoppen met het onderzoek verandert niets aan de behandeling die u 

normaal zou krijgen. Als u met het onderzoek wilt stoppen, geeft u dat door aan uw arts.  

Als u besluit om uw deelname aan dit onderzoek stop te zetten, wordt u gevraagd om het ongebruikte 

onderzoeksgeneesmiddel en de lege potjes terug te brengen en om de onderzoeksprocedures die gepland zijn voor het 

einde van de behandeling te voltooien. U wordt ook gevraagd om follow-up procedures te voltooien om uw gezondheid 

en de ziekte te controleren.  

 

10. Wanneer stopt het onderzoek? 

U kunt op elk willekeurig moment en zonder uw toestemming uit dit onderzoek worden teruggetrokken door uw arts of 

door de sponsor. Redenen hiervoor zijn onder meer: 

 

- U hebt een behandeling nodig die in dit onderzoek niet is toegestaan; 

- Uw arts besluit dat het doorgaan met het onderzoek schadelijk voor u zou zijn; 

- U heeft een ernstige bijwerking van het onderzoeksgeneesmiddel; 

- Het onderzoek wordt voor de afronding stopgezet door de sponsor; 

- U kunt uw ziekenhuisbezoeken niet afleggen of komt niet voor de ziekenhuisbezoeken, of u volgt de 

onderzoeksprocedures niet op; 

- U gaat niet akkoord met verdere deelname aan het onderzoek, nadat u op de hoogte bent gesteld van 

wijzigingen in het onderzoek die op u van invloed kunnen zijn. 

- U zwanger wordt. 

 

Hoe lang u meedoet aan dit onderzoek verschilt van persoon tot persoon en hangt af van uw respons op de behandeling. 

Wanneer uw ziekte progressief is of er ontstaan bijwerkingen die uw gezondheid schaden, zal namelijk gestopt worden 

met de onderzoeksbehandeling. Ook kunt u vrijwillig de onderzoeksbehandeling stoppen, of de sponsor besluit het 

onderzoek tijdelijk of definitief te stoppen. 

 

11. Bent u verzekerd als u meedoet aan het onderzoek? 

Voor alle patiënten is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt alle schade die veroorzaakt wordt door uw 

deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na afloop van het 

onderzoek optreedt. In bijlage3 vindt u een overzicht van de verzekerde bedragen, de uitzonderingen en de 

contactgegevens van de verzekeraar. 

 

12. Word ik geïnformeerd als er relevante informatie beschikbaar komt tijdens dit onderzoek? 

Het onderzoek wordt zo nauwkeurig mogelijk volgens het onderzoeksprotocol uitgevoerd. Het kan 

voorkomen dat uw arts op basis van medische redenen zoals bijwerkingen, de behandeling aanpast of 

eerder stopt. Het kan ook zijn dat er nieuwe informatie over uw ziekte of de onderzoeksbehandeling 

bekend wordt. U moet dan vooral denken aan risico’s op een aandoening die door medisch ingrijpen 

kunnen worden verkleind of tegengegaan, of aan een aandoening die behandeld moet worden. De kans 
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dat zo’n resultaat bij dit onderzoek op uw bloed- of lymfeklierweefsel gevonden wordt is heel klein. 

Wanneer zo iets wordt vastgesteld, zult u hierover door uw arts worden geïnformeerd. U beslist dan zelf of 

u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we 

direct met het onderzoek. Met uw toestemming brengen we ook uw huisarts op de hoogte. Als u niet over 

dit soort resultaten geïnformeerd wil worden, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek. 

 

13. Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens? 

Door het toestemmingsformulier te tekenen, geeft u toestemming voor het gebruik van uw 

lichaamsmateriaal (bloed en beenmerg) en uw gezondheidsinformatie en - gegevens door de sponsor en andere partijen 

ten behoeve van dit onderzoek zoals hier beschreven. Het onderzoeksteam zal medische gegevens zoals lichamelijk 

onderzoek, bloeduitslagen, medische voorgeschiedenis en andere gezondheidsinformatie uit uw medisch dossier 

verzamelen voor onderzoeksdoeleinden. Alle informatie die tijdens de onderzoeksperiode wordt verzameld zal 

vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Om uw privacy te 

beschermen zullen alle onderzoeksgegevens en lichaamsmaterialen die worden verzameld worden voorzien van een 

unieke code die niet is terug te leiden is tot uw persoonsgegevens. Ook bij eventuele publicaties kunnen uw 

persoonsgegevens niet worden achterhaald. Alleen uw arts en hiertoe bevoegde personen zullen deze code aan uw 

naam kunnen koppelen. Deze lijst wordt evenals de onderzoeksgegevens door het ziekenhuis gedurende 15 jaar veilig 

bewaard. Uw gecodeerde gegevens zullen voor onderzoeks-gerelateerde activiteiten worden opgestuurd naar de 

sponsor en de door de sponsor daartoe bevoegd gemaakte partijen zoals laboratoria worden opgestuurd.  

Er zijn een aantal mensen die toegang tot uw medische gegevens kunnen hebben naast het onderzoeksteam. Dat zijn 

bijvoorbeeld de toetsingscommissie, de bevoegde medewerkers van de Inspectie van de Gezondheidszorg of een andere 

bevoegde overheid in Nederland en andere landen, en daartoe bevoegde medewerkers van de sponsor. Deze kunnen 

uw dossier doornemen om de in dit onderzoek verzamelde informatie te controleren, om te controleren hoe het 

onderzoek is uitgevoerd en om de veiligheid van de patiënten te bewaken. 

Uw gezondheidsinformatie kan naar landen worden verzonden met verschillende niveaus van gegevensbescherming. De 

sponsor zal alle redelijke maatregelen nemen om uw privacy te beschermen. Gegevens waarmee u geïdentificeerd zou 

kunnen worden (uw naam of contactgegevens), worden niet buiten uw ziekenhuis bekendgemaakt. Als hierover 

rapporten of artikelen worden geschreven, worden geen gegevens opgenomen waarmee u geïdentificeerd zou kunnen 

worden.  

Gegevens over ras en etniciteit worden verzameld omdat mensen met een andere etnische achtergrond anders op de 

onderzoeksmedicatie kunnen reageren. Door deze gegevens te gebruiken hoeven minder patiënten aan dit internationale 

onderzoek mee te doen. Toestemming geven voor registratie van uw etniciteit is optioneel. U kunt ervoor kiezen om geen 

toestemming te geven voor registratie van uw gegevens over uw etnische achtergrond en mag dan toch aan het 

onderzoek meedoen. Deze keuzemogelijkheid staat op het toestemmingsformulier.  

14. Zullen uw huisarts of behandelend specialist verteld worden dat u deelneemt aan het onderzoek? 

Uw huisarts en uw eventueel andere behandelend specialist(en) worden schriftelijk geïnformeerd dat u deelneemt aan 

het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U geeft hiervoor toestemming op het toestemmingsformulier. Als u hiervoor 

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

 

15. Zijn er aanvullende kosten of ontvangt u een financiële vergoeding indien u besluit om aan dit onderzoek deel 

te nemen? 

Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. U krijgt geen vergoeding voor deelname. 

Wel kunt u de extra gemaakte reiskosten ten behoeve van het onderzoek bij uw ziekenhuis declareren. 

 

De onderzoeksgeneesmiddelen en alle extra onderzoeksprocedures in verband met dit onderzoek worden beschikbaar 

gesteld door Acerta Pharma. Acerta Pharma vergoedt ook de kosten die door het ziekenhuis worden gemaakt voor de 

uitvoering van het onderzoek. 

 

16.  Welke medisch-ethische onderzoekscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

Dit onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum. De 

voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht genomen worden. 



ACE-WM-001 ______ ______NL50257.018,14 

ACE-WM-001, Nederlands Landelijk model ICF versie 1 
5.0 14 april 2015 (AMC) 
Gebaseerd op ICF version 6.0 20Mar2015 
Pagina 8 van 13 

 

17. Is er nog iets anders dat u graag wilt weten? 

Natuurlijk heeft u tijd nodig om erover na te denken of u aan dit onderzoek wilt meedoen. Ook zult u er waarschijnlijk met 

anderen over willen praten. Hiervoor krijgt u uiteraard de gelegenheid.  

 

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u die voorleggen aan uw arts of andere artsen in dit ziekenhuis.  

Als u voor of tijdens het onderzoek vragen heeft die u liever niet aan uw arts stelt, kunt u contact opnemen met een 

onafhankelijke arts, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is (zie bijlage 1).  

 

Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u een klacht indienen.  

In bijlage 1 vindt u alle contactgegevens en kunt u vinden waar u een klacht kunt indienen. 

Bijlage 1: Contactgegevens lokale onderzoeksteam 

Bijlage 2: Overzicht van onderzoeksprocedures  

Bijlage 3: Verzekering 

Bijlage 4: Algemene informatiebrochure 

Bijlage 5: Toestemmingsverklaring 
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BIJLAGE 1: Contactgegevens  

 

Nadere Informatie 

 

U kunt meer informatie over het onderzoek krijgen bij uw arts of een van de andere hematologen van het Academisch 

Medisch Centrum: 

 

Dr. B.J. Biemond, Dr. M.J. Kersten, Dr. A.P. Kater, Dr. S.S. Zeerleder, Dr. M.D. Hazenberg, Dr. S.H. Tonino, drs. E. 

Kneppers, Dr M. Jak, Dr N. Thielen. 

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat Hematologie: 020-5665785. 

 

Voor logistieke vragen kunt u ook contact opnemen met het Trialbureau Hematologie: 020-5665785 of 020-5665950. 

Contactpersoon: Marjolein Spiering. 

 

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 Academisch Medisch Centrum. De afdeling 

Patiëntenvoorlichting is te bereiken op telefoonnummer: 020-5663355 
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BIJLAGE 2: ONDERZOEKSPROCEDURES: 
 

 

 

Kuur Screening Kuur 1 Kuur 2 
Kuur 

3 
Kuur 

4 
Kuur 

5  
Kuur 

6 
Kuur 7 tot en met 

12 
Kuur 15, 18, 21 

en 24 
Eind van de 
behandeling 

 
Follow up1 

dag   1 8 15 22 28 15 28 28 28 28  28 
 

28 
Elke 3 maanden 

 
Elke 3 

maanden 

Polibezoek x x x x x x x x x x x x x x x x 

Hartfilmpje x              x  

Bloedafname 
regulier en studie x x x x x x x x x x x x x 

 
x x 

 
x 

Vragenlijst x       x  x  x vanaf kuur 6 elke 3 kuren X  

Urine monster x                            

Zwangerschapstest x              x  

Uitgifte ACP-196  x x x x x x x x x x x x x   

CT-scan2 x       x  x  x Vanaf kuur 9 om de 3 kuren x  

Beenmerg biopt 

x             x        Na kuur 12  Na kuur 24    

  
 Naast afname bij kuur 2, 12 en kuur 24 kan op andere tijdstippen een biopsie gedaan worden om te kijken of uw ziekte 

volledig is verdwenen 
 

Ad 1: Follow up vindt plaats elke 3 maanden totdat uw ziekte verergert of u start met een andere behandeling. Daarna hoeft u niet meer elke 3 maandelijks naar het ziekenhuis te 

komen, maar er zal dan telefonisch contact met u worden opgenomen hoe het met u gaat.  

Ad 2: CT-scan worden alleen gedaan als u bij screening ziekte activiteit heeft. 
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Bijlage 3: Verzekering 

Voor elke proefpersoon aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade die het gevolg is 

van deelname aan het onderzoek. Dit omvat schade tijdens deelname aan het onderzoek of binnen vier jaar na 

stopzetting van deelname aan het onderzoek. U dient de schade dan ook binnen deze vier jaar bij de 

verzekeringsmaatschappij te hebben gemeld. 

 

In geval van schade kunt u direct contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij voor 

dit onderzoek is: 

 

Naam:    Allianz Global Cororate & Specialty SE  

Adres:    Coolsingel 139 

   Rotterdam 

Telefoon:   088-5772555 

 

Het maximale bedrag waarvoor de verzekeringspolis is afgesloten is 450,000 per proefpersoon en 5,000,000 voor het 

gehele onderzoek. De dekking van specifieke schade en kosten is verder tot bepaalde geldbedragen beperkt. Dit staat 

vermeld in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover is 

te vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. 

 

Voor deze verzekering gelden verder een aantal uitzonderingen. De verzekeringspolis biedt geen dekking 

bij: 

 

 schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen; 

 schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had deelgenomen; 

 schade die het gevolg is van het niet (volledig) naleven van aanwijzingen of instructies; 

 schade aan nakomelingen als gevolg van een ongewenste invloed van het onderzoek op u of uw nakomeling; 

 bij onderzoeken naar bestaande behandelmethoden: schade als gevolg van één van deze behandelmethoden; 

 bij onderzoeken naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade als gevolg van het niet 

verbeteren of het verslechteren van deze gezondheidsproblemen. 
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Toestemmingsformulier 

Titel van het onderzoek: Een multicenter, open-label, fase 1b/2 studie met ACP-196 bij patiënten met Waldenström 

Macroglobulinemia.  

 

 Ik heb de informatiebrief gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb gelegenheid gehad om nadere vragen te stellen. Mijn 

vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb genoeg tijd gekregen om te besluiten of ik aan het onderzoek wil 

meedoen.  

 

 Ik begrijp dat mijn deelname volledig vrijwillig is. Ik weet dat ik mij op elk moment zonder opgave van 

redenen kan terugtrekken. 

 

 Hierbij geef ik toestemming om mijn huisarts en of mijn behandelend specialist(en) te informeren dat ik aan dit 

onderzoek meedoe. 

 

 Ik begrijp dat bepaalde personen zoals de toetsingscommissie, de bevoegde medewerkers van de Inspectie van de 

Gezondheidszorg of een andere bevoegde overheid in Nederland en andere landen, medewerkers van het lokale 

onderzoeksteam, en bevoegde medewerkers van de sponsor toegang hebben tot mijn persoonlijke informatie en medisch 

dossier. 

 

 Ik geef toestemming voor gebruik van mijn informatie voor de in de patiënteninformatie beschreven doeleinden. 

 

 Ik geef toestemming voor het bewaren van mijn onderzoeksgegevens gedurende 15 jaar na afronding van het 

onderzoek. 

 

 Ik geef toestemming voor het feit dat mijn onderzoeksgegevens ook naar andere landen 

gestuurd kunnen worden voor verwerking, met inbegrip van de landen die niet gedekt zijn door de 

Europese regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 Ik begrijp dat mijn gecodeerde gegevens naar landen buiten de Europese Unie gestuurd kunnen worden waar de 

regelgeving minder streng kan zijn. 

 

 Ik geef toestemming dat het overgebleven beenmerg en bloedmonster tot 1 jaar na sluiting van het onderzoek wordt 

bewaard voor toekomstig onderzoek..  

 

 Ik geef  WEL/GEEN toestemming dat mijn weefsel wordt opgeslagen voor toekomstige onderzoeksdoeleinden die nog 

niet zijn vastgesteld. 

 

 Ik geef WEL/GEEN toestemming van het gebruik van mijn ras en etnische afkomst voor onderzoeksdoeleinden worden 

verzameld. 

 

 

 

 

     

Handtekening patiënt Datum  

 

    

Naam patiënt (blokletters) 
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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. 

 

 

 

  
 


