
Proefpersoneninformatie 

Versie 1 [2/5/2017] AzorMan-studie pagina 1 van 8 

Proefpersoneninformatie voor deelname  
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

AzorMan-studie 

Detectie van azole resistentie in A. fumigatus door middel van PCR om 
behandeling te verbeteren. Een prospectieve multicentrische observatie 
studie. 

Inleiding 
Geachte heer/mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat er een vermoeden is van een longinfectie door Aspergillus en u 
een longonderzoek (bronchoscopie) heeft ondergaan of zal ondergaan. 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. 

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 Erasmus MC en wordt gedaan door artsen in verschillende 
academische ziekenhuizen in België en Nederland. 
Aan dit onderzoek zullen ongeveer 200 tot 300 personen meedoen. 
De medisch ethische toetsingscommissie van het EMC heeft dit onderzoek goedgekeurd. 
Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-
wetenschappelijk onderzoek’. 

2. Doel van het onderzoek
• Door het vroegtijdig opsporen van genetische veranderingen (mutaties) bij

Aspergillus die wijzen op weerstandigheid  aan de klassieke behandeling met
antischimmelmedicatie (azolen), kunnen we snel de meest geschikte therapie
opstarten en zo de resultaten bij patiënten verbeteren.
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• Door samenwerking van meerdere academische ziekenhuizen en dus het 
verzamelen van een groot aantal patiëntengegevens willen we een betere inschatting 
maken van het voorkomen van Aspergillus infecties die weerstandig zijn aan de 
klassieke antischimmelmedicijnen. 

 
 

3. Achtergrond van het onderzoek 
Aspergillus is een schimmel die een ernstige infectie kan veroorzaken bij patiënten met een 
langdurige verminderde afweer. Het is vaak moeilijk om te bewijzen dat een patiënt een 
infectie met deze schimmel heeft opgelopen. Een goede staalafname is vaak vereist. 
Hiervoor zal u of heeft u een bronchoscopie ondergaan. Tijdens dit onderzoek vindt een 
spoeling van de luchtwegen plaats. Een gedeelte van deze vloeistof wordt onderzocht op 
infecties. De rest van deze vloeistof wordt volgens een standaardprocedure bewaard en 
opgeslagen in het laboratorium. 
 
Een infectie met Aspergillus moet snel worden behandeld met antischimmelmedicijnen. 
Daarom is het van belang dat de schimmel snel wordt aangetoond. Met de bestaande testen 
kan Aspergillus aangetoond worden, maar of de schimmel ook gevoelig is aan de standaard 
behandeling is met de bestaande laboratorium technieken moeilijk aantoonbaar. 
 
Jammer genoeg wordt er meer en meer vastgesteld dat sommige Aspergillus stammen 
resistent zijn voor de standaard antischimmelmedicijnen en Nederland staat vooraan in de 
ranglijst met het hoogste aantal resistente aspergillusinfecties. Recent werd een 
diagnostische test ontwikkeld die op een snelle manier zowel de aanwezigheid als de 
gevoeligheid van Aspergillus voor antischimmelmedicatie kan nagaan in de vloeistof van het 
longonderzoek. 
 
Er is met bijna alle universitaire medische centra in Nederland een behandelplan 
afgesproken waarbij het resultaat van deze test ertoe zal leiden dat zo snel als mogelijk de 
juiste behandeling zal worden toegepast. Voor een resistente Aspergillusinfectie is een 
andere antischimmelbehandeling vereist. 
 
Wij vragen u vriendelijk om gebruik te mogen maken van de opgeslagen overgebleven 
longvloeistof om verder onderzoek te doen naar resistente Aspergillus en om gebruik te 
maken van uw medische gegevens. Dit laat ons toe meer en meer te weten te komen over 
resistente Aspergillus. Het is een probleem dat de laatste tiental jaar gestaag toeneemt. 
 
Vanuit het elektronisch patiëntendossier zal de arts van het Erasmus Medisch Centrum 
Rotterdam de volgende medische informatie opzoeken: leeftijd, geslacht, onderliggende 
hematologische ziekte, duur van eventuele opname ten tijde van het longonderzoek en 
aanwezigheid van schimmelinfecties en eventuele behandeling hiervan. Er zullen maximaal 
200 tot 300 personen aan deze studie in België en Nederland deelnemen.  
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4. Wat meedoen inhoudt  
Overgebleven longvloeistof van de bronchoscopie zal gecodeerd worden getransporteerd 
naar Erasmus Medisch Centrum. De arts van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam zal 
de volgende medische informatie opzoeken: leeftijd, geslacht, onderliggende hematologische 
ziekte, duur van eventuele opname ten tijde van het longonderzoek en aanwezigheid van 
schimmelinfecties en eventuele behandeling hiervan. 
 
Zoals alle medische gegevens worden ook de gegevens die in het kader van de studie 
verzameld worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Hierbij worden het medisch geheim, de 
internationale richtlijnen (ICH-GCP) en de Nederlandse wetgeving toegepast. Deelname aan 
dit onderzoek is vrijwillig. Er zijn geen voordelen of nadelen voor u te verwachten. 
 

5. Wat wordt er van u verwacht 
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Er zijn geen voordelen of nadelen voor u te 
verwachten. Toevalsbevindingen van dit onderzoek zullen worden teruggekoppeld aan uw 
behandelend arts. Deze zal u dan hierover communiceren. 

 
6. 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 wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek.   
De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 
Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 
 
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker 
dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 

 

7. Einde van het onderzoek 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

• u zelf kiest om te stoppen 

• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

• Erasmus MC of de overheid besluit om het onderzoek te stoppen. 
 
Het hele onderzoek is afgelopen als een voldoende patiëntenaantal is geïncludeerd. 

 

8. Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 
Voor dit onderzoek is het nodig dat het materiaal bekomen bij bronchoscopie (BAL vocht), 
alsook uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke 
proefpersoon krijgt een code die op het verzameld lichaamsvocht. Uw naam en andere 
persoonsgegevens worden weggelaten. 
 
Uw gegevens 
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Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. 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 bewaard op de dienst hematologie 
van AMC. 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 uitgevoerd is.  
 
Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn het onderzoeksteam en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring 
ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische 
en persoonsgegevens. 
 
De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar. 
 
Uw lichaamsmateriaal 
Het materiaal bekomen bij de bronchoscopie of BAL vocht zal gedurende 15 jaar worden 
bewaard in het labo van Erasmus MC. 
 
Later gebruik gegevens en/of lichaamsmateriaal 
Wij willen uw gegevens en weefselmonsters graag bewaren. De rest van het longvocht zal 
worden bewaard en gebruikt voor onderzoek naar nieuwe diagnostische testen voor 
longinfecties bij patiënten met onderliggend hematologische ziekte. Het gaat dan om verder 
onderzoek naar infecties met Aspergillus resistent aan standaard antischimmelmedicatie. Op 
het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat. U kunt deze 
toestemming altijd weer intrekken. Uw lichaamsvochten worden dan vernietigd. Als er al 
metingen in uw monsters zijn gedaan, worden de resultaten daarvan wel gebruikt.   
 
Dit onderzoek staat ook in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, 

namelijk (www.clinicaltrials.gov) Deze website bevat geen informatie die herleidbaar is tot u 

als persoon. Wel kan de website een samenvatting van de resultaten tonen. U vindt dit 
onderzoek onder AzorMan-studie. 
 
  
 

9. Geen vergoeding voor meedoen 
Deelname aan het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit 
onderzoek.  

 

10. Heeft u vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over 
meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. Prof. dr. C. Punt, (hoofd 
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Afdeling Oncologie) weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit 
onderzoek.  
Bij klachten kunt u het best terecht bij de klachtencommissie van uw ziekenhuis. Alle 
gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 
 

11. 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. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 
 
12. 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 de onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een 
tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. 
 
Dank voor uw aandacht. 
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13. Bijlagen bij deze informatie 
A. Contactgegevens  
B. Toestemmingsformulier(en)  
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Bijlage A: contactgegevens  
 
Onderzoeker:  Schauwvlieghe Alexander, MD 
  Internal Medicine and Infectious Diseases Erasmus University Medical Center

  Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam 
  Bezoekadres: kamer Z-840, 's Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam 
  E-mail a.schauwvlieghe@erasmusmc.nl | Telefoon 010 703 24 82 
 
Hoofdonderzoeker: 
  Bart JA Rijnders, MD, PhD 
  Internal Medicine and Infectious Diseases Erasmus University Medical Center 

  Postadres: Room D418, PB 2040 
  3000 CA Rotterdam, Nederland 
  b.rijnders@erasmusmc.nl 
  tel. +31 10 7033510 or 7034529 
  fax. +31 10 7035945 
 
Lokale onderzoeker:  

Dr. B. Biemond, Dpt. Hematology 

b.j.biemond@amc.uva.nl 

 

  Dr. A. Bart, Dpt. Microbiology 

 a.bart@amc.uva.nl                             

 
 
Onafhankelijke onderzoeker:  
  Prof. dr. C. Punt, hoofd Afdeling Oncologie 
  020-5665955 (secretariaat Oncologie) 
 
Klachten:    Klachtencommissie AMC 
  Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 020-5663355. 
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  
 
Detectie van azole resistentie in A. fumigatus door middel van PCR om behandeling te 
verbeteren. Een prospectieve multicentrische interventie studie. 
- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik 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 weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld 
in deze informatiebrief. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn longvloeistof verzameld 
door een bronchoscopie op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan 
gedurende 15 jaar.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit 
onderzoek te bewaren. Toevalsbevindingen zullen aan de proefpersoon worden 
teruggekoppeld. 

- Ik geef  □ wel 
□ geen toestemming om mijn longvloeistof nog 15 jaar na dit onderzoek te 

bewaren. Mogelijk kan dit later nog voor ander onderzoek in de lijn van dit onderzoek 
worden gebruikt, zoals in de informatiebrief staat. 

- Ik geef  □ wel 
□ geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

een vervolgonderzoek. 
- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 
 
Naam proefpersoon:     
Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
onderzoek. 
 
Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
Naam onderzoeker: 
Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inleiding
U bent gevraagd mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk 
onderzoek. In deze brochure leest u algemene informatie. De informatie 
helpt u te beslissen of u wilt meedoen aan het onderzoek. U mag dit zelf 
beslissen. Lees de brochure goed door voordat u beslist.

De onderzoeker voert het onderzoek uit. Hij is arts of wetenschapper en weet 
veel van het onderzoek af. U hebt met hem of een medewerker een gesprek over 
het onderzoek. Ook geeft hij u schriftelijke informatie over het onderzoek.  
Dit heet proefpersoneninformatie. Als iets niet duidelijk is, kunt u de onderzoeker 
altijd om extra uitleg vragen. 

Bespreek de informatie met uw partner, familie , vrienden of (huis)arts.  
U kunt ook altijd terecht bij een onafhankelijk deskundige. Dit is een andere arts  
of onderzoeker die veel weet over het onderwerp, maar die niet betrokken is bij 
het onderzoek. De gegevens over deze onafhankelijke deskundige staan 
vermeld in de proefpersoneninformatie.

Neem de tijd. Meestal hoeft u niet meteen te beslissen. Op bladzijde 19 vindt u 
een vragenlijst.  Deze vragen kunnen u helpen bij uw beslissing.
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Medisch-wetenschappelijk 
onderzoek
Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?
Er zijn twee soorten medisch onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u 
‘voor onderzoek’ naar een arts. Die onderzoekt u om de oorzaak van uw klachten  
te vinden. Dit heet diagnostisch onderzoek. Het doel is om u beter te maken.
Er is ook medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt niet in de eerste plaats om  
u beter te maken. De mensen die eraan meedoen heten proefpersonen. 
Er zijn drie soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek:

1.    Onderzoek om betere behandelingen voor ziekten te vinden.
Voorbeelden: een beter medicijn tegen hoofdpijn, een nieuwe soort hartklep 
of een nieuwe behandeling bij depressie

2.  Onderzoek om meer over een ziekte of de werking van het lichaam te 
weten te komen. 
Voorbeelden: hoe reageert de huid op zonlicht? Krijg je van drop eten  
een hoge bloeddruk? Wat is de oorzaak van ADHD? 

3.  Onderzoek om betere manieren te vinden voor het opsporen of het 
vaststellen van een ziekte. 
Voorbeelden: hoe kunnen we (borst)kanker eerder opsporen?  
Hoe stellen we vast dat iemand een hartziekte heeft? 

Wat zijn proefpersonen?
Iedereen die meedoet aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, heet een 
proefpersoon. Er zijn twee soorten proefpersonen: gezonde vrijwilligers en 
patiënten. Patiënten kunnen soms voordeel hebben van het onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek?
In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over de 
lichaamstemperatuur, bepaalde bloedwaarden of hoe u zich voelt. U werkt dan mee 
aan bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek, een test of meting. Soms moet u zelf 
een lijstje bijhouden. 

Er is ook onderzoek waarbij een nieuwe behandeling, operatie of medicijn wordt 
getest. We gebruiken voor het gemak hier het woord ‘behandeling’. 



Meestal vergelijkt de onderzoeker die nieuwe behandeling met de bestaande. Door 
loting bepaalt de onderzoeker wie welke behandeling krijgt. Dit heet randomisatie. 
Het hangt van het toeval af in welke groep u terechtkomt.
Vaak weet de onderzoeker zelf ook niet in welke groep u zit. Dat onderzoek heet dan 
dubbelblind: u en de onderzoeker weten allebei niet in welke groep u zit. Zo kan de 
onderzoeker de resultaten tussen de groepen eerlijker vergelijken. 

Soms vergelijkt de onderzoeker een nieuwe behandeling met een ‘nepbehandeling’. 
Zo’n nepbehandeling heet een placebo. De placebo lijkt in alles op de nieuwe 
behandeling. De ene groep proefpersonen krijgt dus de nieuwe behandeling en de 
andere groep proefpersonen de nepbehandeling: de placebo. 
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Meedoen
Beslissing om mee te doen
U beslist altijd zelf of u meedoet aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U bent 
dus nooit verplicht om mee te doen. Beslis daarom pas als u genoeg weet over de 
inhoud, eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek.

Wat levert medisch-wetenschappelijk onderzoek u op? 
•	U helpt mee aan de vooruitgang van de wetenschap.
•	Bent u patiënt? Dan kunt u voordeel hebben van een nieuwe behandeling.  

Maar soms ook niet. Het onderzoek kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan kennis 
over het ziekteproces. De onderzoeker zal u hier meer over vertellen. U verdient 
meestal geen geld met het onderzoek. U krijgt vaak wel de reiskosten vergoed.
•	Bent u een gezonde vrijwilliger? Dan krijgt u vaak een financiële vergoeding. 

Meestal moet u hier wel nog zelf belasting over betalen. Reiskosten krijgt u bijna 
altijd vergoed. 



Om rekening mee te houden
•	Bent u patiënt? Als u meedoet, moet u meestal vaker op controle komen.  

Soms moet u een lijstje bijhouden. Meedoen kost soms dus extra inspanning  
en tijd. 
•	Bent u een gezonde vrijwilliger? Ook dan kost meedoen tijd. Bijvoorbeeld een 

halve dag, of een aantal korte bezoeken. Maar soms wordt u ook een paar dagen 
opgenomen. 
•	U loopt soms een risico als u meedoet aan onderzoek. Want de behandeling is 

nieuw en wordt nog onderzocht. Niet alle effecten en bijwerkingen zijn al 
bekend. Ook doet de onderzoeker vaak extra testen en neemt bloed af. Hoe groot 
het risico is, hangt af van het soort onderzoek en van uw gezondheid. De 
onderzoeker legt u dit uit.
•	Meedoen aan onderzoek kan zwaar of vervelend zijn, want: 

- soms is extra lichamelijk onderzoek nodig 
- soms krijgt u vragen over nare ervaringen 
- soms moet u stoppen met de medicijnen die u zelf al gebruikt 
-  soms zijn er speciale leefregels, bijvoorbeeld voor alcohol, roken of het gebruik 

van voorbehoedsmiddelen.

Wat er gebeurt als u wel wilt meedoen
Als u wilt meedoen, ondertekent u een verklaring. Dit heet het toestemmingsformulier. 
Met uw handtekening zegt u dat u vrijwillig meewerkt aan het onderzoek. U krijgt zelf 
ook een exemplaar.

Vaak wordt u voor het onderzoek gekeurd. De onderzoeker kijkt dan of u lichamelijk 
geschikt bent. Het kan zijn dat u uiteindelijk toch niet kunt meedoen. U hoort dit 
van de onderzoeker.

Bedenkt u zich? U hebt altijd het recht om toch niet mee te doen. Ook tijdens het 
onderzoek mag u altijd stoppen. U hoeft niet te vertellen waarom. Bent u patiënt? 
Dan krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen.

Wat er gebeurt als u niet wilt meedoen
Als u niet wilt meedoen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen.  
U hoeft ook niet te vertellen waarom u niet wilt meedoen. Bent u patiënt?  
Dan krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. 
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Het kind als proefpersoon
Ook kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen deelnemen aan medisch- 
wetenschappelijk onderzoek. In deze brochure wordt voor het gemak het woord 
‘kind’ gebruikt voor iedereen onder de 18 jaar.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen mag alleen als het aan strenge 
regels voldoet. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de risico’s waaraan het kind als 
proefpersoon mag worden blootgesteld. Die risico’s mogen niet te groot zijn. 
Daarnaast gelden er aparte regels voor de toestemming. Deze staan hieronder 
vermeld.

Is uw kind gevraagd om mee te doen aan onderzoek? *

Wil uw kind meedoen aan het onderzoek? En stemt u ermee in dat uw kind 
meedoet? Dan tekent u een toestemmingsformulier. Dit moet altijd getekend 
worden door beide ouders (of voogd). Is uw kind tussen de 12 en 18 jaar,  
dan moet het zelf ook een handtekening zetten op een toestemmingsformulier. 
Pas dan mag het kind meedoen aan onderzoek.

Stoppen
Bedenkt u zich? Uw kind heeft altijd het recht om toch niet mee te doen.  
Ook tijdens het onderzoek mag u (of uw kind) altijd besluiten te stoppen.  
U hoeft niet te vertellen waarom. Is uw kind patiënt, dan krijgt het gewoon  
de behandeling die het anders ook zou krijgen.

Als uw kind zich tijdens het onderzoek verzet - denk hierbij aan sterke angst, 
verdriet of boosheid - dan mag uw kind niet langer meedoen. Voordat het 
onderzoek start, overlegt de onderzoeker met u wat als verzet wordt gezien.

Wat gebeurt er als u niet akkoord bent met deelname van uw kind?
Wilt u niet dat uw kind meedoet aan het onderzoek? Dan hoeft u verder niets te 
doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te vertellen waarom u niet wilt 
dat uw kind meedoet. Is uw kind patiënt? Dan krijgt het gewoon de behandeling 
die het anders ook zou krijgen. 

* Bij het ter perse gaan van deze brochure staat de leeftijdsgrens waarbij ouders (of voogd) moeten 

instemmen met deelname van hun kind op 18 jaar. Het is mogelijk dat, op het moment dat u deze 

brochure leest, de wet is aangepast en er boven de 16 jaar geen toestemming van de ouders meer 

nodig is.
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Ben je tussen de 12 en 18 jaar? En wil je meedoen aan onderzoek? *

Stemmen jouw ouders  ermee in dat je meedoet? Dan teken je een 
toestemmingsformulier. Jouw ouders (of voogd) zetten ook hun handtekening 
op een toestemmingsformulier. Pas dan mag je meedoen aan het onderzoek.

Stoppen
Bedenk je je? Je hebt altijd het recht om toch niet mee te doen. Ook tijdens het 
onderzoek mag je altijd stoppen. Je hoeft niet te vertellen waarom. Ben je patiënt? 
Dan krijg je de normale behandeling die je anders ook zou krijgen.

Wat gebeurt er als je niet wilt meedoen?
Wil je niet meedoen aan het onderzoek? Dan hoef je verder niets te doen.  
Je hoeft niets te tekenen. Je hoeft ook niet te vertellen waarom je niet wil 
meedoen. Ben je patiënt? Dan krijg je de normale behandeling die je anders 
ook zou krijgen.
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De wilsonbekwame 
proefpersoon
Zowel volwassenen (alle mensen van 18 jaar en ouder) als kinderen kunnen 
wilsonbekwaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie, 
verstandelijk gehandicapten, comapatiënten of mensen met een ernstige 
psychische ziekte. Zij kunnen hun eigen belang niet altijd goed beoordelen.
Voor wilsonbekwame personen worden belangrijke beslissingen door een 
vertegenwoordiger genomen. Dit kunnen de ouders, echtgenoot of kinderen 
van de wilsonbekwame zijn. Soms is iemand door de rechter hiervoor aangewezen.

Onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen mag alleen als het aan strenge 
regels voldoet. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de risico’s waaraan de 
wilsonbekwame proefpersoon mag worden blootgesteld. Die risico’s mogen niet te 
groot zijn. Daarnaast gelden er aparte regels voor de toestemming. Deze staan 
hieronder vermeld.

Bent u vertegenwoordiger van een wilsonbekwame persoon? 
Wil de onderzoeker dat de wilsonbekwame persoon meedoet aan een onderzoek? 
Als u ermee instemt dat deze meedoet, tekent u een toestemmingsformulier. 

Stoppen
Bedenkt u zich? Ook tijdens het onderzoek mag u altijd besluiten dat de 
wilsonbekwame proefpersoon niet meer meedoet. U hoeft niet te vertellen 
waarom. Is de wilsonbekwame een patiënt, dan krijgt hij gewoon de behandeling 
die hij anders ook zou krijgen.
Als de wilsonbekwame proefpersoon zich tijdens het onderzoek verzet - denk 
hierbij aan sterke angst, verdriet of boosheid - mag deze niet langer meedoen.
Voor het onderzoek start, overlegt de onderzoeker met u wat als verzet wordt 
gezien. 

Wat gebeurt er als u niet akkoord bent met deelname van de wilsonbekwame 
persoon?
Wilt u niet dat de wilsonbekwame persoon meedoet aan het onderzoek?  
Dan hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet  
te vertellen waarom u dit niet wilt.
Is de wilsonbekwame een patiënt? Dan krijgt hij gewoon de behandeling die 
hij anders ook zou krijgen.
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Rechten en plichten
Uw rechten als proefpersoon
Als proefpersoon hebt u rechten. Die zijn vastgelegd in de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. De belangrijkste zijn:

Recht om zelf te beslissen 
U beslist zelf of u meedoet aan een onderzoek. Het is uw eigen keuze.  
Ook als uw arts u vraagt mee te doen, mag u altijd nee zeggen. 

Recht op informatie en vragen stellen 
De onderzoeker is verplicht vooraf een gesprek met u te voeren. Ook moet hij u 
schriftelijke informatie over het onderzoek geven. U mag altijd alle vragen stellen 
die bij u opkomen. Dat mag voor, tijdens en na het onderzoek. De onderzoeker 
moet uw vragen beantwoorden.
Er is ook een onafhankelijk deskundige. Die weet veel over het onderwerp, maar is 
niet betrokken bij het onderzoek. Aan hem kunt u ook vragen stellen over het 
onderzoek. Dit kan meestal telefonisch.

Recht op bedenktijd 
Meestal hoeft u niet meteen te beslissen of u aan het onderzoek meedoet.  
U hebt het recht om de informatie (thuis) rustig te bekijken. Soms moet u wel  
snel beslissen, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp.

Recht te stoppen met het onderzoek 
U mag altijd zeggen dat u toch niet meedoet. Ook als het onderzoek al is begonnen. 
U hoeft niet te vertellen waarom. Als u stopt, heeft dat geen invloed op de 
behandeling die u voor het onderzoek kreeg. Soms kunt u niet direct stoppen, 
omdat dat slecht kan zijn voor uw gezondheid. Vertel de onderzoeker daarom altijd 
dat u wilt stoppen. 

Recht op bescherming van uw gegevens 
Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over u. Deze gegevens 
blijven geheim en krijgen een code. Daarom komt u uw naam nooit tegen in een 
rapport over het onderzoek. In rapporten over het onderzoek wordt die code gebruikt. 
Behalve de onderzoeker kunnen ook andere mensen uw gegevens zien. In het 
toestemmingsformulier of de proefpersoneninformatie staat aangegeven welke mensen 
dat zijn. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Denk 
hierbij aan het onderzoeksteam en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 
onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vastgelegd hoe dit moet. 
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De onderzoeker bewaart uw gegevens tijdens het onderzoek. U geeft alleen 
toestemming voor gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek.
U kunt ook toestemming geven voor gebruik van uw gegevens voor later onderzoek. 
De onderzoeker bewaart dan uw gegevens. Als hij die gegevens dan later wil 
gebruiken voor een nieuw onderzoek, vraagt hij u opnieuw om toestemming. 
Hierover staat meer in de proefpersoneninformatie die u hebt gekregen van de 
onderzoeker.

Lichaamsmateriaal
Mogelijk wordt bij u bloed, speeksel of ander lichaamsmateriaal afgenomen.  
Dit mag enkel gebruikt worden voor het onderzoek waar u toestemming voor hebt 
gegeven. Het kan zijn dat de onderzoeker het lichaamsmateriaal later ook wil 
gebruiken voor een ander onderzoek. Mocht hier sprake van zijn, dan moet de 
onderzoeker hier apart toestemming voor vragen. Hierover staat meer in de 
proefpersoneninformatie die u hebt gekregen van de onderzoeker.
  
Uw plichten als proefpersoon
U moet zich houden aan de regels van het onderzoek. Die regels zijn voor elk 
onderzoek verschillend. Soms moet u  zonder dat u iets gegeten en gedronken hebt 
beginnen aan het onderzoek. Soms moet u elke dag op een vast tijdstip een pil 
innemen. Of bijvoorbeeld elke dag opschrijven hoe u zich voelt. 

Het is belangrijk dat u zich aan deze regels houdt. Anders kan de onderzoeker  
het onderzoek niet goed uitvoeren en kloppen de uitkomsten niet meer.  
De onderzoeker kan dan beslissen dat u niet meer kunt meedoen aan het 
onderzoek. 
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Controle
Wie controleert of het onderzoek goed gaat?
In Nederland zijn er strenge regels voor onderzoek met proefpersonen.  
Die staan in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Een speciale commissie beoordeelt van tevoren elk onderzoek. Deze commissie 
heet de medisch-ethische toetsingscommissie. Hier gebruiken we voor het gemak 
enkel het woord ‘toetsingscommissie’. Een onderzoek mag pas starten als de 
toetsingscommissie het heeft goedgekeurd. De toetsingscommissie beoordeelt 
onder andere:
•	of het onderzoek nuttig is
•	of het onderzoek goed is opgezet
•	of alle informatie die u krijgt juist is
•	of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn
•	of het onderzoek niet te veel van u vraagt.

De mensen in de toetsingscommissie hebben veel verstand van onderzoek.  
Zij zijn bijvoorbeeld arts of kennen de wetten en regels heel goed. Zij hebben zelf 
geen belang bij het onderzoek. Wilt u weten welke commissie uw onderzoek heeft 
beoordeeld? Dat staat in de proefpersoneninformatie van de onderzoeker.

Wat gebeurt er als iets misgaat?
Onderzoekers willen natuurlijk niet dat er tijdens het onderzoek iets misgaat.  
Maar er kan wel eens een probleem ontstaan. Daarom is er een verzekering voor 
proefpersonen afgesloten. Alleen bij onderzoek zonder risico’s hoeft dat niet.
Hebt u schade door het wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u contact opnemen 
met de onderzoeker of met de verzekeraar van het onderzoek. Hierover staat meer 
in de proefpersoneninformatie die u hebt gekregen van de onderzoeker.
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Meer informatie
Waar vindt u meer informatie?
•	Bij de onderzoeker. U krijgt schriftelijke proefpersoneninformatie van de 

onderzoeker. Die gaat speciaal over het onderzoek waarvoor u bent gevraagd.  
Ook kunt u de onderzoeker altijd vragen stellen.
•	Bij de onafhankelijk deskundige. U vindt zijn naam en telefoonnummer in  

de informatie die u van de onderzoeker krijgt.
•	Op www.ccmo.nl. Dit is de website van de Centrale Commissie Mensgebonden 

Onderzoek, de CCMO. De CCMO houdt het wetenschappelijk onderzoek met mensen 
goed in de gaten. Op deze website vindt u algemene informatie. 

Waar kunt u terecht met klachten?
Het onderzoek mag niet betekenen dat u aan onnodige (vermijdbare) risico’s wordt 
blootgesteld. Klachten over het onderzoek kunt u het beste bespreken met de 
onderzoeker. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u ook terecht bij de klachtencommissie 
van de instelling waar het onderzoek wordt gedaan. U vindt de telefoonnummers in 
de informatie van de onderzoeker. 
Ook kunt u een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ 
(www.igz.nl). Op deze website staat wanneer de IGZ een melding onderzoekt en zo 
ja, hoe.
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Tip
U mag iemand meenemen naar 
uw gesprek met de onderzoeker.
Twee horen meer dan één. Ook 
kan het helpen om belangrijke 
dingen op te schrijven.
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Bijlage 1:  Vragenlijst voor  
de proefpersoon

Lees deze vragen voordat u beslist of u meedoet. De vragen kunnen u helpen bij 
uw beslissing. In de proefpersoneninformatie van de onderzoeker vindt u veel 
antwoorden. Deze informatie krijgt u van de onderzoeker. Hebt u vragen?  
Stel ze aan de onderzoeker.

1. Wat is het doel van het onderzoek?

2. Wat is het nut van het onderzoek voor mij?

3. Waarom vraagt de onderzoeker mij?

4. Hoeveel tijd kost het onderzoek mij?

5. Wat moet ik precies doen en laten voor het onderzoek?

6. Welke risico’s of bijwerkingen zijn mogelijk?

7. Ik wil graag zwanger worden. Mag ik toch meedoen?

8. Moet ik stoppen met mijn medicijnen?

9. Bij wie kan ik terecht als er tijdens het onderzoek iets misgaat?

10. Is er een proefpersonenverzekering afgesloten voor het onderzoek?

11. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

12. Krijg ik de resultaten van het onderzoek te horen?

13. Wanneer hoor ik welke behandeling ik heb gekregen?

14. Bij wie kan ik terecht met vragen?
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Bijlage 2:  De ontwikkeling van 
een nieuw medicijn

Ongeveer een derde van het medisch-wetenschappelijk onderzoek is genees-
middelenonderzoek. Voordat patiënten een nieuw medicijn (geneesmiddel) 
krijgen, moeten onderzoekers weten of het medicijn veilig is. Een medicijn 
wordt in drie stappen ontwikkeld:

1.  Laboratorium 
In het laboratorium zijn onderzoekers steeds op zoek naar nieuwe medicijnen. 
Daar wordt een nieuw medicijn uitgebreid getest. 

2.  Proefdieren 
Als de testen in het laboratorium positief uitvallen, volgt onderzoek bij 
proefdieren. De onderzoekers kijken welk effect het medicijn op dieren heeft. 
Ook kijken ze of er bijwerkingen zijn.

3.  Onderzoek bij mensen 
Dierproeven laten zien of het medicijn veilig lijkt en resultaat heeft. Als dat zo is, 
begint pas het onderzoek bij mensen. Er is dus al veel onderzocht voordat u 
wordt gevraagd om mee te doen. Geneesmiddelenonderzoek bij mensen bestaat 
uit vier fasen:

 Fase I: Is het medicijn veilig? 
  De onderzoekers kijken hoe proefpersonen (meestal gezonde vrijwilligers) het 

medicijn verdragen. Ook kijken de onderzoekers hoe het middel werkt in het 
lichaam.

 Fase II: Werkt het medicijn?
  Als het middel veilig genoeg is, wordt het bij een klein aantal patiënten getest.  

Nu kijken de onderzoekers of het ook echt werkt.
  Fase III: Werkt het beter dan bestaande medicijnen?
  Zijn de resultaten van fase II goed, dan vragen de onderzoekers meer patiënten 

om mee te doen. Ze vergelijken het nieuwe medicijn dan vaak met een bestaand 
medicijn. Is het resultaat goed? Dan volgt vaak registratie van het nieuwe 
medicijn als officieel geneesmiddel. Artsen mogen het dan voorschrijven.

 Fase IV: Wat zijn de gevolgen op lange termijn?
  Ook medicijnen die de artsen al voorschrijven, worden nog onderzocht. Dit kan 

bij tienduizenden patiënten gebeuren. Meestal gaat het dan om bijwerkingen op 
de lange termijn. Soms wordt onderzocht of een medicijn ook helpt tegen andere 
ziektes.
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Bijlage 3:  Ruimte voor  
eigen vragen en 
aantekeningen
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Colofon
Deze brochure is tot stand gekomen  
in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
in samenwerking met de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek 
en de erkende medisch-ethische 
toetsingscommissies.

Voor informatie en vragen over
bestellingen kunt u terecht bij 
Informatie Rijksoverheid: 
1400 (lokaal tarief ).
De medewerkers zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

www.rijksoverheid.nl
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