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Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek:  

  

Titel: Karakterisering van buffycoat afgeleide granulocyten (witte bloedcellen) om klinische parameters 

te identificeren voor behandelbeleid.  

  

Officiële titel: Characterization of buffy-coat-derived granulocytes for clinical use: - identifying clinical 

and laboratory parameters for decision making  

  

Geachte meneer/mevrouw,  

  

Wij vragen u om mee te doen aan het hierboven genoemd medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het 

betreft een onderzoek bij patiënten met AML met een verlaagde weerstand (neutropenie) tijdens 

chemotherapie of stamceltransplantatie.   

  

Voor eventuele toestemming is goede voorlichting van onze kant nodig. Daarom ontvangt u deze 

schriftelijke informatie. U beslist zelf of u wel of niet wilt meedoen. Voordat u deze beslissing neemt, is 

het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Leest u daarom deze informatiebrief rustig door. 

Daarnaast heeft u de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Milieu ontvangen. Hierin staat veel algemene informatie over 

medischwetenschappelijk onderzoek. Bespreekt u het onderzoek ook rustig met uw partner, familie of 

vrienden. Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u na het lezen van alle informatie 

nog vragen heeft, kunt u terecht bij één van de onderzoekers die aan het einde van deze 

informatiebrief genoemd staan.  

  

Wat is het doel van het onderzoek?  

Patiënten met AML worden behandeld met hoge dosis chemotherapie vaak gevolg door 

stamceltransplantatie. Tijdens deze standaardbehandeling treden vaak infecties op ten gevolge van 

een verlaagde weerstand door een te kort aan witte bloedcellen neutrofielen genaamd. Dit wordt 

neutropenie genoemd.  Ook kan neutropenie gepaard gaan met koorts.  

Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in eiwitten (markers) in het bloed om het beloop van 

neutropenie al dan niet gecombineerd met koorts te volgen om meer inzicht te krijgen in eventuele 

nieuwe behandeling van infectie tijdens deze neutropene fase.   

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?  

Wanneer u neutropenie heeft al dan niet met koorts zullen op de volgende tijdstippen bloed voor dit 

onderzoek worden afgenomen:  

• Het tweemaal per week afnemen van twee buisjes bloed (in totaal 2x 4,5 ml).  

• Wanneer u tijdens deze fase koorts en/of koude rillingen heeft, wordt elke 48 uur twee buisjes 

bloed (in totaal 2x 4,5 ml) afgenomen. Wanneer u geen koorts meer heeft, gaat de 

bloedafnames terug naar tweemaal per week.   

De bloedafnames stoppen totdat u geen neutropenie meer heeft of u ontslagen wordt uit het 

ziekenhuis.   
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De bloedafnames worden zoveel mogelijk gecombineerd met reguliere bloedafnames, zodat u niet 

extra geprikt hoeft te worden. Het kan voorkomen dat u extra wordt geprikt voor het onderzoek, maar 

de meeste afnames worden gecombineerd met uw reguliere bloedafname.   

  

Welke bijwerkingen kunt u verwachten?  

Bij deelname aan dit onderzoek worden geen bijwerkingen verwacht.  

  

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van meedoen aan dit onderzoek?  

Aan deelname aan dit onderzoek zit voor u geen voordeel. Het afnemen van bloed wordt meestal  niet 

als belastend ervaren. Voor de toekomst kan dit onderzoek bruikbare gegevens opleveren die 

uiteindelijke patiënten ten goede zullen komen.   

 

Wat doen we met uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens en lichaamsmateriaal 

te verzamelen gebruiken en bewaren.  

Welke gegevens bewaren we? 

Het onderzoeksteam zal medische gegevens zoals lichamelijk onderzoek, bloeduitslagen, medische 

voorgeschiedenis en andere gezondheidsinformatie uit uw medisch dossier verzamelen voor 

onderzoeksdoeleinden. 

Welk lichaamsmateriaal bewaren we? 

We bewaren buisjes bloed. 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens en uw lichaamsmateriaal om de vragen van dit 

onderzoek te kunnen beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Op al uw 

gegevens en lichaamsmateriaal zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op 

een beveiligde plek in het ziekenhuis. Als we uw gegevens en lichaamsmateriaal verwerken, 

gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan 

niemand terughalen dat het over u ging. 

Wie kunnen uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit 

zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Deze 

personen kunnen bij uw gegevens komen: 

 Controleur namens de opdrachtgever. 

 Nationale toezichthoudende autoriteiten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

 Daartoe bevoegde medewerkers van de opdrachtgever 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. 

Hoelang bewaren we uw gegevens en lichaamsmateriaal? 

We bewaren uw gegevens 15 jaar in het ziekenhuis. Uw lichaamsmateriaal bewaren we in het 
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ziekenhuis. Het wordt 5 jaar bewaard om daarop in de loop van dit onderzoek nog nieuwe bepalingen 

te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Zodra dit niet meer nodig is, vernietigen we 

uw lichaamsmateriaal. 

Uw gegevens en uw (overgebleven) lichaamsmateriaal kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog 

van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van uw aandoening. Daarvoor 

zullen uw gegevens en lichaamsmateriaal 5 jaar worden bewaard in het ziekenhuis. In het 

toestemmingsformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u nog 

steeds meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg.  

Wat gebeurt er bij onverwachte ontdekkingen? 

Tijdens het onderzoek kunnen we toevallig iets vinden dat belangrijk is voor uw gezondheid of voor de 

gezondheid van uw familieleden. De onderzoeker neemt dan contact op met uw specialist. U 

bespreekt dan met uw specialist wat er moet gebeuren. U geeft met het formulier toestemming voor 

het informeren van uw specialist. 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor 

het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw 

toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan 

mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken. Voor uw lichaamsmateriaal geldt dat de onderzoekers 

dit vernietigen nadat u uw toestemming intrekt. Maar zijn er dan al metingen gedaan met uw 

lichaamsmateriaal? Dan mag de onderzoeker de resultaten daarvan blijven gebruiken.  

Wilt u meer weten over uw privacy? 

 wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat: het Amsterdam UMC, 

locatie AMC. Zie bijlage A voor contactgegevens en website. 

 Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze 

eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris 

Gegevensbescherming van het Amsterdam UMC, locatie AMC gaan. Of u dient een klacht in 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Nieuwe informatie over de onderzoeksbehandelingen  

Het onderzoek zal zoveel mogelijk het onderzoeksprotocol volgen. Er kan nieuwe informatie over uw 

ziekte of over de onderzoeksbehandeling bekend worden. Dit gaat dan meestal om 

gezondheidsrisico’s die met medische behandeling kunnen worden verminderd of voorkomen. De 

kans dat uit het onderzoek van uw bloed zo'n resultaat naar voren komt is erg klein. Als dit wordt 

waargenomen, zult u door uw arts daarover worden geïnformeerd. U kunt dan beslissen of u met het 

onderzoek wilt doorgaan. We stoppen onmiddellijk met het onderzoek als uw veiligheid of welzijn in 

gevaar is.   

  

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?   

U beslist zelf of u aan dit onderzoek wilt deelnemen. Uw deelname aan het onderzoek is geheel 

vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u niets te doen. U hoeft ook geen reden op te geven. 

Wat u ook besluit, het zal geen invloed hebben op de verdere behandeling of begeleiding van uzelf en 

uw familie. U krijgt de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd 

nog bedenken en kunt u zich zonder opgave van redenen uit het onderzoek terug trekken.   

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Extra kosten en vergoedingen   

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

reiskosten.   

  

Goedkeuring  

Dit onderzoek is positief beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie van het Academisch 

Medisch Centrum. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht 

genomen worden.  

 

Verzekering  

De Medisch Ethische Commissie van het Academisch Medisch centrum heeft voor dit onderzoek 

ontheffing gegeven van de verplichting een verzekering af te sluiten die de door het onderzoek 

veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. De reden van deze ontheffing is dat de commissie 

van oordeel is dat dit onderzoek naar zijn aard voor de proefpersoon zonder enig risico is.  

  

Wilt u verder nog iets weten?  

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

het Amsterdam UMC, locatie AMC:  

Prof. dr. B.J. Biemond, Dr. M. J. A. G. Claessen, Dr. M.D. Hazenberg, Drs. K. de Heer, Drs. J. 
Heijmans, Drs. M. Jalink, Prof. Dr. A.P. Kater, Prof. Dr. M.J. Kersten, Dr. E. Nur, Dr. C.E. Rutten, Dr. 
S.H. Tonino, Dr. J.M.I. Vos, en Drs. J.J. Wegman.  
 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat Hematologie: 020 – 566 5785.  
Voor logistieke vragen kunt u ook contact opnemen met het Trialbureau Hematologie:  
020-5668195 of 020-5665950.  
 
 
 
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. H.W.M. van Laarhoven, hoofd Afdeling Oncologie. Zij 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.  

Afdeling patiëntvoorlichting en klachtenopvang AMC  
AMC Poligebouw, A0  
(9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 15.30 uur)  
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam  
tel. 020 – 566 3355  
E-mail: klachtenfunctionaris@amc.nl  
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Het klachtenformulier kan ook via de website van het AMC worden ingevuld: 
https://www.amc.nl/web/show/id=259215/langid=43/contentid=3541  
 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling  
Mw. J.B.M. Inge  
Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Jurist  
Telefoonnummer: 020 – 5662015 

E-mail: fg@amc.uva.nl 

 

12. Ondertekening van het toestemmingsformulier  

Als u besluit om aan dit onderzoek mee te doen, vragen we u vriendelijk om het 

toestemmingsformulier te ondertekenen. Door ondertekening van deze toestemmingsverklaring stemt 

u in met deelname aan dit onderzoek. U kunt altijd nog beslissen om uw deelname te stoppen. Uw 

arts zal dit formulier mede ondertekenen en bevestigt daarmee dat u bent geïnformeerd over het 

onderzoek en dat u deze informatiebrief heeft gekregen.   

  

 

 Bijlagen  

- Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen   

- Toestemmingsformulier   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amc.nl/web/show/id=259215/langid=43/contentid=3541
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Toestemmingsformulier  

  

Titel: Karakterisering van buffycoat afgeleide granulocyten voor klinische gebruik om klinische 

parameters te identificeren voor behandelbeleid.  

  

• Ik heb de informatie voor de proefpersoon gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik kon aanvullend 

vragen stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen 

of ik meedoe.  

  

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

van redenen kan terugtrekken.  

 

• Ten behoeve van controle op de kwaliteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek geef ik 

toestemming tot inzage in tot mijn persoon te herleiden gegevens. Ik weet dat voor de controle 

van het onderzoek sommige mensen al mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan in deze 

informatiebrief. Ik geef deze mensen toestemming om mijn gegevens in te zien v oor deze 

controle. 

  

• Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doelen zoals die in de informatiebrief 

staan.  

  

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

bewaren.  

  

• Ik geef toestemming dat er bloed wordt afgenomen voor het onderzoek zoals beschreven staat in 

de informatiebrief.  

  

• Ik geef toestemming om bloedmonsters 5 jaar na afloop van het onderzoek te bewaren.  

  

• Ik geef toestemming voor deelname aan het bovengenoemde onderzoek.  

 

• Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn [huisarts/specialist(en)] die mijn behandelt te laten 

weten dat ik meedoe aan dit onderzoek. 

 

• Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn specialist informatie te geven over onverwachte 

bevindingen uit het onderzoek die van belang zijn voor mijn gezondheid. 

 

• Wilt u in de tabel hieronder ja of nee aankruisen? 
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Ik geef toestemming om mijn gegevens te bewaren om dit te gebruiken voor ander 

onderzoek, zoals in de informatiebrief staat.  

Ja ☐ Nee☐ 

Ik geef toestemming om mijn (overgebleven) lichaamsmateriaal te bewaren om dit te 

gebruiken voor ander onderzoek, zoals in de informatiebrief staat. Het 

lichaamsmateriaal wordt daarvoor 5 jaar bewaard. 

Ja ☐ Nee☐ 

 

 

  

  

Naam patiënt:  

  

  

  

  

Handtekening:                                                                                  Datum : __ / __ / __  

  

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:  

  

  

  

  

Handtekening:                                                                                Datum: __ / __ / __   

  


