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Aanvullende informatiebrief voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek: 

 

Project: The biological mechanisms of tumor cytotoxicity  

 

HOVON 109 CLL: Een fase II onderzoek, waarbij de veiligheid en effectiviteit wordt onderzoek van 

eerstelijns behandeling met chloorambucil, rituximab en lenalidomide (CR2) bij oudere patiënten en 

jonge patiënten met een verminderde conditie met gevorderd stadium  Chronische Lymfatische 

Leukemie (CLL) 

 

Subtitel: Onderzoek naar het werkingsmechanisme van lenalidomide. 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij vragen u of u wilt deelnemen aan het aanvullend onderzoek naar het werkingsmechanisme van 

lenalidomide van het hierboven genoemde medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

 

U beslist zelf of u wel of niet aan dit aanvullende onderzoeksproject deel wilt nemen en is geheel vrijwillig 

heeft geen invloed op uw deelname aan het algemene Hovon 109 onderzoek. In totaal zullen 10 patiënten 

worden gevraagd om aan dit aanvullend onderzoek mee te doen. 

 

Leest u deze informatie rustig door, voordat u besluit of u wel of niet aan dit aanvullend onderzoek deelneemt. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw arts of de andere artsen die in 

bijlage 1 van de algemene informatiebrief van dit onderzoek staan vermeld.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

 

Rituximab, chlooramucil en lenalidomide lijken zeer effectief in de behandeling van Chronisch Lymfatische 

Leukemie (CLL). Alleen is nog niet bekend hoe ze precies werken en waarom ze bij de ene patiënt wel en bij 

de andere patiënt niet werken. Ook is nog onvoldoende bekend of de combinatie van deze middelen beter 

werkt dan elk van de middelen afzonderlijk. Het doel van dit extra onderzoek is om meer inzicht te krijgen in 

het effect van deze nieuwe middelen op de tumorcellen zelf, en op de cellen die zich in de omgeving van de 

tumorcel bevinden. Wanneer wij beter begrijpen hoe deze middelen werken, kan in de toekomst de 

behandeling van patiënten met CLL verbeterd worden. 

Om dit te kunnen onderzoeken zijn cellen uit de klier nodig voordat met lenalidomide is gestart, en cellen 

nadat lenalidomide een paar dagen is gebruikt. Zo kunnen de cellen in het laboratorium worden vergeleken en 

kan de invloed van de behandeling worden vastgesteld. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

In het kader van dit onderzoek zal bij u voorafgaand aan de behandeling en twee keer na aanvang van de 

behandeling een echogeleide punctie worden afgenomen uit een gemakkelijk te bereiken lymfeklier. Een 

punctie is een prik met een lange, zeer dunne injectienaald, waarmee cellen vanuit de lymfeklier worden 
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verkregen. Om de plaats van de punctie zo goed mogelijk te bepalen en de ingreep maximaal veilig te 

verrichten zal dit onder echo doorlichting plaatsvinden. De verandering in de samenstelling van de 

omgevingscellen zal met behulp van het verkregen materiaal in het laboratorium onderzocht worden. U krijgt 

geen verdoving, omdat de procedure minder gevoelig is dan een verdovingsinjectie. Twee tot vier dagen na 

aanvang van uw behandeling zal de punctie worden herhaald. De resultaten van deze puncties zullen in het 

kader van dit onderzoek vergeleken worden met de resultaten van het standaard onderzoek wat bij folliculair 

lymfoom gebruikelijk is, zoals bloedonderzoek en beeldvormend onderzoek. 

 

Daarnaast willen wij u vragen of bij u een lymfeklier biopt mag worden verricht. Er wordt dan onder echo 

doorlichting een klein stukje lymfeklierweefsel uit de getroffen lymfeklier afgenomen. Voor dat onderzoek krijgt 

u een plaatselijke verdoving. 

 

Als u toestemming geeft voor zowel de echogeleide punctie als het lymfeklier biopt zal voor start van de 

behandeling in één procedure het biopt en de punctie worden verricht (dus met verdoving). Voor de eerste gift 

lenalidomide, ongeveer een week na aanvang van de eerste kuur zal een punctie plaatsvinden en voor het 

begin van de 2
e
 kuur zal wederom een gecombineerde punctie en biopt plaatsvinden (ook met verdoving). 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

Indien u besluit tot deelname aan dit onderzoek zult u als extra verrichtingen in vergelijking met het standaard 

onderzoek drie keer een extra punctie en tweemaal een extra naaldbiopt ondergaan. Deze verrichtingen 

worden in 1 sessie verricht. De eerste sessie vindt plaats voorafgaand aan de behandeling. Voor start van de 

lenalidomide behandeling wordt dan de tweede punctie gedaan, ditmaal zonder naaldbiopt. Voor aanvang 2
e
 

kuur zal de laatste gecombineerde sessie worden verricht.  

 

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

In vergelijking met het standaard onderzoek voor het CLL zult u drie extra puncties en twee keer een 

naaldbiopt moeten ondergaan. 

 

Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 

Het afnemen van de punctie en het biopt kunnen korte tijd pijn geven. Verder zijn er meestal geen 

bijwerkingen te verwachten. Er is een kleine kans dat u tijdelijk op de punctieplaats een bloeduitstorting of een 

ontsteking krijgt. Indien u na één van beide puncties klachten krijgt dan kunt u vanzelfsprekend contact 

opnemen met uw arts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende hematoloog van uw 

ziekenhuis. Het is niet te verwachten dat de puncties het effect van uw behandeling nadelig zullen 

beïnvloeden. 

 

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

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel nuttige 

gegevens opleveren. Nadelen van deelname zijn dat u in het kader van dit onderzoek tweemaal een punctie 

en eenmalig een naaldbiopt moet ondergaan, welke gepaard zouden kunnen gaan met klachten zoals eerder 

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

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. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd nog 

bedenken en kunt u zich zonder opgave van redenen uit dit onderzoek terug trekken. Terugtrekking uit dit 

aanvullend onderzoek heeft geen invloed op uw deelname aan Hovon 109 en uw huidige medische zorg.  

 

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, is door de sponsor (HOVON) een verzekering 

afgesloten. De verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt alleen voor schade 

die tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde van de onderzoeksbehandeling optreedt. 

Informatie hierover kunt u vinden in bijlage 3 van de algemene patiënteninformatiebrief van de Hovon 109 

 

10. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Zoals ook staat beschreven in de algemene patiënteninformatiebrief van de Hovon 109 zullen alle 

onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de wet persoonsregistratie en het 

privacyreglement van uw ziekenhuis. Ook de monsters die dit aanvullend onderzoek worden verzameld, 

zullen met dezelfde mate van vertrouwelijkheid worden behandeld. Alle monsters die tijdens dit onderzoek 

worden verzameld, worden opgeslagen in het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Alleen in dit ziekenhuis 

weet men dat het materiaal van u is. Als het materiaal ergens anders naartoe wordt gestuurd, om daar voor 

onderzoek gebruikt of opgeslagen te worden, dan wordt het eerst gecodeerd. Dit betekent dat het van alle 

persoonlijke gegevens wordt ontdaan. Onderzoekers daar hebben dus geen toegang tot uw 

persoonsgegevens. De opgeslagen lichaamsmaterialen worden gedurende maximaal 20 jaar na afloop van 

het onderzoek bewaard.   

 

11. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? 

Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen extra kosten verbonden. Om de extra belasting door deelname te 

beperken zal gestreefd worden om het extra onderzoek waar mogelijk te combineren met uw afspraken, die u 

in het kader van het reguliere onderzoek of behandeling van het CLL moet ondergaan. Eventueel extra 

gemaakte reiskosten kunt u declareren bij de afdeling Hematologie.  

 

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

De Medisch Ethische ToetsingsCommissie van het Academisch Medisch Centrum heeft dit onderzoek 

goedgekeurd.  

 

Ondertekening toestemmingsverklaring 

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 aanvullend onderzoek. U kunt altijd nog beslissen om met deelname te stoppen. Uw arts zal het formulier 

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

informatiebrief heeft ontvangen. 
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Toestemmingsverklaring 

Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

Project: The biological mechanisms of tumor cytotoxicity 

 

HOVON 109 CLL: Een fase II onderzoek, waarbij de veiligheid en effectiviteit wordt onderzoek van 

eerstelijns behandeling met chloorambucil, rituximab en lenalidomide (CR2) bij oudere patiënten en 

jonge patiënten met een verminderde conditie met gevorderd stadium Chronische Lymfatische 

Leukemie (CLL) 

 

Subtitel: Onderzoek naar de werkingsmechanisme van lenalidomide. 

 

Ik heb de informatie voor de proefpersoon (versie 1) gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik kon aanvullende 

vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

 

Ik weet dat mijn deelname helemaal vrijwillig is. Ik kan op ieder moment beslissen om toch niet mee te 

doen, zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ik geef toestemming om mijn huisarts te informeren dat ik meedoe aan dit onderzoek. 

 

Ik geef toestemming om de specialist(en) die mij behandelt te informeren dat ik meedoe aan dit 

onderzoek. 

 

Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Dit zijn de mensen die vermeld staan in de 

Algemene Brochure (bijlage 2) en medewerkers van de stichting HOVON. 

 

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 geef toestemming voor het afnemen van een lymfklierpunctie en lymfeklierbiopten. 

 

Ik heb geen bezwaar tegen bewaren van mijn lichaamsmateriaal gedurende maximaal 20 jaar na 

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

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Ik geef toestemming voor deelname aan het onderzoek. 
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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 arts: 

 

 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 
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