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Informatiebrief en toestemmingsformulier 

 

Informatie voor patiënten horende bij het onderzoek: Verbetert C1-esterase remmer (C1-inh) de 

opbrengst van een transfusie met rode bloedcellen bij patiënten met auto-immuun hemolytische 

anemie (AIHA)? 

 

Officiële titel: C1-inhibitor improves recovery of red blood cell transfusion in patients suffering 

from autoimmune hemolytic anemia (AIHA) – an open-labeled pilot trial 

 

Geachte meneer, mevrouw, 

 

U bent gevraagd om aan het hierboven genoemde medisch-wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum (AMC). In totaal zullen 10 patiënten 

meedoen aan dit onderzoek. 

 

Voor eventuele toestemming is goede voorlichting van onze kant nodig en een zorgvuldige afweging van uw 

kant. Vandaar dat u deze schriftelijke informatie ontvangt. 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 hebt 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. Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het is belangrijk dat u de mogelijke risico’s, 

eventueel ongemak en de voordelen van deelname begrijpt, zodat u een weloverwogen beslissing kan 

nemen. 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 dit onderzoek? 

Bij patiënten met autoimmuun hemolytische anemie (AIHA) worden de eigen rode bloedcellen door een 

auto-immuun reactie afgebroken, waarbij soms levensbedreigende bloedarmoede kan ontstaan. Een 

ontsporing van het immuunsysteem leidt uiteindelijk tot activatie van plasmatisch eiwit systeem (het 

complement systeem). Het is aangetoond dat deze activatie van het complement systeem in AIHA een 

snelle afbraak van de rode bloedcellen kan veroorzaken. Het is bekend dat rode bloedcellen 

verantwoordelijk voor de zuurstoftransport in het lichaam zijn. Een versnelde afbraak van de rode 

bloedcellen kan leiden tot een acute te kort aan zuurstof met als gevolg schade van de organen, 

bijvoorbeeld hart, lever en nieren.  

Voor de behandeling van AIHA zijn verschillende medicijnen, die ervoor moeten zorgen dat het 

immuunsysteem weer op pijl komt om de reactie met de eigen bloedcellen te stoppen. Helaas hebben 

deze medicijnen vaak een paar dagen tot weken nodig totdat hun werking ook echt leidt tot een 

verbetering van de bloedarmoede. Vaak hebben de patiënten al eerder last van een acuut zuurstofgebrek 

(bijvoorbeeld verwardheid, hartklachten etc), omdat de rode bloedcellen dusdanig weer zijn afgebroken dat 

er sprake is van een bedreigende bloedarmoede. In deze situaties kan een transfusie van rode bloedcellen 

levensreddend zijn. Helaas reageert bij patiënten met AIHA het complement systeem vaak ook op de 

getransfundeerde rode bloedcellen. Deze rode bloedcellen worden dan weer even snel afgebroken als hun 

eigen rode bloedcellen. Hierdoor verbetert de situatie van de patiënt dan niet en kan het in zeldzame 

gevallen ook tot verergering leiden.  

C1-esterase remmer (C1-inh) is een remmer van het complement systeem die bij alle mensen in het 

bloedplasma voorkomt. C1-inh is beschikbaar als plasma product en wordt bij verschillende ziekten die 

worden veroorzaakt door een activatie van het complement systems toegepast. C1-inh is geregistreerd in 

Nederland voor de behandeling van Hereditair Angio-Oedeem (HAE). Patiënten met HAE worden al meer 

dan 30 jaar met C1-inh behandeld. Er is gebleken dat bij deze patiënten behandeling met C1-inh bij deze 

patiënten veilig is.  
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Gezien het feit dat C1-inh een efficiënte remmer is van het complement system willen we nu onderzoeken 

of het toedienen van C1-inh bij patiënten met AIHA de afbraak van getransfundeerde rode bloedcellen 

door het complement systeem kan vertragen om op deze manier de opbrengst van een levensreddende 

transfusie bij AHIA patiënten te verbeteren. Deze verbetering zorgt er dan voor dat er meer zuurstof naar  

de organen, zoals hart, hersenen, lever en nieren gaan.  

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Patiënten die een transfusie nodig hebben, krijgen op vier tijdstippen de C1-inh per infuus toegediend. De 

eerste gift zal voor de transfusie plaatsvinden. Na de eerste toediening wordt de transfusie gegeven. 12, 

24 en 36 uur na de eerste toediening van C1-inh krijgt u weer een gift C1-inh. 

De hele onderzoeksbehandeling gebeurt tijdens de klinische opname. Ter controle zullen de bloedwaarden 

nauwlettend worden gecontroleerd. In totaal zal u 4 keer extra voor het onderzoek worden geprikt. 

Wat wordt er van u verwacht? 

 

Tijdens het onderzoek vragen wij u de voorschriften van uw arts goed op te volgen.  

Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?  

Voor uw behandeling wordt u opgenomen. Dit is niet anders van de standaardbehandeling die u zou 

krijgen.  

 

Voor het onderzoek wordt extra bloed (30 ml) afgenomen 1 uur voor de toediening van C1-inh. In totaal zal 

u 4 keer extra voor het onderzoek worden geprikt. Deze extra bloedonderzoeken zijn nodig voor 

aanvullende bepalingen voor het onderzoek en om het effect van C1-inh op het complement systeem te 

bestuderen.  

 

Vergelijkbaar met de regulierzorg wordt vanaf 72 uur na de eerste toediening bij u elk 24 uur bloed ter 

controle afgenomen. Dit verschilt niet van bloedafnames als  van de reguliere bloedafnames in deze 

klinische situaties. Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, komt u op reguliere policontrole op dag 7 en 

dag 14. Er zal dan ook bloed worden afgenomen om uw bloedwaarden te controleren. Tijdens alle 

reguliere bloedcontrole wordt er geen extra bloed voor het onderzoek afgenomen. 

Wat zijn de andere mogelijke behandelingen?  

Als u besluit niet aan dit onderzoek deel te nemen, zal de bloedtransfusie zonder toediening van C1-inh 

worden gegeven. 

 

Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 

Aan dit wetenschappelijk onderzoek zijn risico’s en ongemakken verbonden. Niet alle bijwerkingen staan 

hier vermeld. Het is ook niet zo dat alle genoemde bijwerkingen met zekerheid bij elke patiënt zullen 

optreden. Daarnaast is het mogelijk dat er bijwerkingen optreden die nog niet bekend zijn. Wanneer u 

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

van het onderzoek 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 

bij elk bezoek op de polikliniek gevraagd worden of u klachten heeft gehad en zo ja, in welke mate. 

 

Bijwerkingen 

 

C1-inh 

 

Uit ervaring bij behandeling van HAE patiënten is gebleken dat het toedienen van C1-inh veilig is. Gezien 

het feit dat het een plasma product is, kunnen zeldzaam allergische reactie optreden tegen bestanddelen 
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van het product. Uit een onderzoek in de VS is gebleken dat mensen na toedienen van C1-inh klachten 

hadden over met name hoofdpijn, misselijkheid, huisuitslag en zeldzaam koorts.   

 

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

 

Er zijn nog weinig gegevens bekend over de effectiviteit over C1-inh behandeling bij AIHA patiënten. 

Daarom weten wij niet of aan dit onderzoek voordelen voor u verbonden zijn. Het is mogelijk dat uw ziekte 

gunstig reageert en dat u daardoor minder symptomen heeft. Dit is echter niet zeker en het is ook mogelijk 

dat u geen baat heeft bij deze behandeling. Dit onderzoek kan verder veel informatie opleveren die in de 

toekomst van belang kan zijn voor de behandeling van andere patiënten en de opbrengst van een 

levensreddende transfusie verbeteren. 

Een nadeel is dat u vier keer extra voor het onderzoek wordt geprikt. 

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

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wat u ook besluit, het zal geen 

gevolgen hebben voor uw behandeling en de verzorging en begeleiding van uzelf en uw familie. 

Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te 

zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u 

wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, zonder opgave van reden. Dit geldt voor dit 

onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige onderzoek. Uw arts zal met u 

bespreken wat dan de beste behandeling voor u is. 

Als u tussentijds wilt stoppen, geef dit dan wel aan bij uw arts, zodat u het gebruik van de geneesmiddelen 

op een veilige manier kunt afbouwen of stoppen. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het 

moment dat u uw toestemming intrekt, worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Uw lichaamsmateriaal 

wordt na intrekking van uw toestemming vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal zijn 

gedaan, dan worden die gegevens nog wel gebruikt.  

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

Het onderzoek is afgelopen 14 dagen na de eerste toediening van C1-inh. Het kan ook zijn dat uw arts de 

behandeling eerder stopt, omdat u bijvoorbeeld te veel last heeft van eventuele bijwerkingen. Ook kan 

worden besloten om het onderzoek te stoppen, omdat er nieuwe informatie bekend wordt over uw ziekte of 

de behandeling. 

Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over uw ziekte of over het 

onderzoek bekend wordt? 

Het onderzoek wordt zo nauwkeurig mogelijk volgens protocol 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 dat een dergelijk resultaat bij 

dit onderzoek op uw bloed gevonden wordt is heel klein. Wanneer wij zo iets vinden, zult u hierover door 

uw behandelend specialist 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 het onderzoek.  

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, gebruikt en bewaard. 
Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Voor 
dit onderzoek is bloed nodig. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens en 
lichaamsmateriaal is nodig om de vragen die in de onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en 
de resultaten te kunnen publiceren. Het is ook nodig om het onderzochte middel op de markt te kunnen 
brengen. Wij vragen voor het beruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal uw toestemming. 
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Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam en 

andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van 

de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale 

onderzoeksinstelling. De gegevens en het lichaamsmateriaal die naar de opdrachtgever worden gestuurd, 

bevatten alleen de code, maar niet uw nam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. 

Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de 

gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is 

uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. Daarnaast kunnen ter controle van de uitvoerig van het onderzoek de door de verrichter 

van dit onderzoek voor deze controle aangewezen personen eveneens toegang krijgen tot vertrouwelijke 

gegevens, evenals de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt. Alle 

onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

De opgeslagen lichaamsmaterialen worden gedurende maximaal 15 jaar na afloop van het onderzoek 

bewaard en uw medische gegevens zullen tot 20 jaar na sluiting van dit onderzoek worden bewaard. Het is 

mogelijk dat wij onderzoeksgegevens en/of opgeslagen lichaamsmateriaal in de toekomst zullen gebruiken 

voor onderzoek dat niet in dit protocol beschreven staat. Het toekomstig onderzoek moet in het verlengde 

liggen van het huidige onderzoek. Dergelijk aanvullend onderzoek kan overigens pas uitgevoerd worden 

als de Medisch Ethische ToetsingsCommissie opnieuw goedkeuring heeft gegeven. U kunt op het 

toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, kunt u 

gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.  

 

Aanvullend wetenschappelijk onderzoek 

Aanvullend wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal kan ons meer leren over eigenschappen 

van uw ziekte en ons op weg helpen het vaststellen van diagnose en behandeling in de toekomst te 

verbeteren. Wij vragen uw toestemming om uw lichaamsmateriaal te gebruiken voor aanvullend onderzoek 

in de toekomst. Aangezien dit aanvullend wetenschappelijk onderzoek is, betekent dit dat de uitkomst van 

dit onderzoek niet van belang is voor uw behandeling. Lichaamsmaterialen die tijdens dit onderzoek 

worden verzameld, worden gecodeerd. Dit betekent dat het van alle persoonlijke gegevens wordt ontdaan. 

Onderzoekers hebben dus geen toegang tot uw persoonsgegevens.  

De opgeslagen lichaamsmaterialen (bloed) worden gedurende maximaal 15 jaar na afloop van het 

onderzoek bewaard. Als u geen toestemming geeft voor het bewaren van het lichaamsmateriaal voor 

aanvullend onderzoek, zal het materiaal na afloop van het onderzoek worden vernietigd. Dit heeft verder 

geen enkele invloed op uw deelname aan het onderzoek. 

 

Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? 

Indien u een huisarts en/of behandelend specialist heeft, informeert uw arts hen schriftelijk dat u meedoet 

aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U geeft hiervoor toestemming op het 

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

 

Vergoeding 

Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. 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. 
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Vrijwillige deelname 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek; uw deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit niet mee te 

doen, hoeft u niets te doen. U hoeft ook geen reden op te geven. Mocht u, nadat u besloten heeft mee te 

doen aan het onderzoek, zich alsnog bedenken dan kunt u zich op elk gewenst moment en zonder opgave 

van redenen uit het onderzoek terugtrekken.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website 

van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.  

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Voor dit onderzoek staan de contactgegevens in bijlage 1.  

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te 

nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de 

Gegevensbescherming van de instelling of de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens staan in 

bijlage 1.  

 

Verzekering 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade 

als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen 

vier jaar na het einde van het onderzoek. Informatie hierover kunt u vinden in bijlage 3.  

 

Wilt u verder nog iets weten? 

Natuurlijk heeft u tijd nodig om over deelname aan het onderzoek na te denken. Waarschijnlijk wilt u het 

onderzoek bespreken met anderen. Hiervoor krijgt u uiteraard de gelegenheid. Mocht u vragen hebben, 

dan kunt u deze met uw arts of de onderzoeker van uw ziekenhuis bespreken.  

  

Indien u twijfelt over uw deelname aan dit onderzoek kunt u ook de onafhankelijke arts raadplegen. Deze 

arts is zelf niet bij het onderzoek betrokken, maar wel deskundig op het gebied van dit onderzoek en uw 

ziekte. Het is ook mogelijk om tijdens het onderzoek vragen aan deze arts te stellen die u liever niet met 

uw arts of de onderzoeker bespreekt. 

  

 

In bijlage 1 vindt u de contactgegevens. 

 

Ondertekening toestemmingsformulier 

Als u besluit om aan dit onderzoek mee te doen, vragen wij u het toestemmingsformulier te ondertekenen. 

Door ondertekening van deze toestemmingsverklaring stemt u in met deelname aan dit onderzoek. U kunt 

op elk moment uw toestemming tot deelname weer intrekken. Uw arts zal het formulier eveneens 

ondertekenen en bevestigt daarmee dat u bent geïnformeerd over het onderzoek en dat u deze 

informatiebrief heeft ontvangen. 

 

Bijlagen 

 

1. Contactgegevens 

2. Brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

3. Informatie over de verzekering 

4. Toestemmingsverklaring (in tweevoud) 
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Contactgegevens 

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

Academisch Medisch Centrum 

 

 

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

 

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

hemat.trial@amc.uva.nl contactpersoon: Marije Engel, Studiecoördinator. 

 

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. 

 

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. 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling: 

Mw. J.B.M. Inge 

Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Jurist 

Telefoonnummer: 020 - 566 2015 

E-mail: fg@amc.uva.nl  

mailto:hemat.trial@amc.uva.nl
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Bijlage 3: Informatie over de verzekering  

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade, die 

het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het 

onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. U moet de schade ook binnen die vier jaar aan 

de verzekeraar hebben gemeld.In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar 

 

De verzekeraar van het onderzoek is:  

  
Centramed B.A. 
Postbus 191, 2270 AD Voorburg. 
polisnummer: 620.872.806 

Telefoonnummer: 070-3017070  

 

De verzekering biedt een maximumdekking van € 450.000 per proefpersoon en € 3.500.000 voor het gehele 

onderzoek, en €5.000.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De dekking van 

specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Deze vindt u in het Besluit verplichte 

verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de 

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

 

Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt de volgende schade niet: 

- schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek (nagenoeg) zeker was dat deze zich zou 

voordoen; 

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

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

- schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw 

nakomeling; 

- bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden; 

- bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van 

uitblijvende verbetering of van verslechtering van deze gezondheidsproblemen.
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Bijlage 4: Toestemmingsverklaring voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek:  

 

Verbetert C1-esterase remmer (C1-inh) de opbrengst van een transfusie met rode bloedcellen 

bij patiënten met autoimmuun hemolytische anemie (AIHA)? 

 

Ik heb de informatie voor de proefpersoon voor patiënten versie 3.0 gelezen. Ik begrijp de informatie. 

Ik heb aanvullende vragen kunnen stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb 

genoeg tijd gekregen om te beslissen of ik meedoe.  

 

Hierbij geef ik toestemming voor deelname aan het bovengenoemde medisch wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

Ik weet dat mijn deelname helemaal vrijwillig is. Ik kan op ieder moment beslissen om mijn deelname 

in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ten behoeve van controle op kwaliteit en betrouwbaarheid van de studie geef ik toestemming tot 

inzage in tot mijn persoon te herleiden gegevens, door vertegenwoordigers van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en vertegenwoordigers van de opdrachtgever. 

 

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

onderzoek.  

 

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

staan. 

 

Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende maximaal 20 jaar na afloop van het onderzoek te 

bewaren.  

 

Ik heb wel/geen* bezwaar tegen het bewaren van mijn lichaamsmateriaal gedurende maximaal 15 

jaar na afloop van het onderzoek om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor aanvullend 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Ik geef wel/geen* toestemming om in de toekomst benaderd te worden voor vervolgonderzoek.  

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

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: __ / __ / __ 
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Naam patiënt:    

   

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 
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Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

 


