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Informatie voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek: 

Behandeling van ernstige steroïd-ongevoelige acute Graft-versus-Host ziekte met mesenchymale 

stamcellen. 

 

Officiële titel: Treatment of severe steroid-refractory acute GvHD with mesenchymal stromal cells. A phase III 
randomized double-blind multi-center HOVON study 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het hierboven genoemde medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) 

in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en elders in Europa. In totaal zullen 150 patiënten meedoen.  

Wij vragen u mee te doen aan dit onderzoek omdat u acute Graft-versus-Host ziekte (GvHZ) heeft. U bent 

hiervoor reeds behandeld met corticosteroïden (zoals prednison), maar helaas heeft uw ziekte hier 

onvoldoende op gereageerd. 

 

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het 

onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of familie. Lees ook de 

algemene brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ (bijlage 2). Daarin staat veel algemene informatie 

over medisch-wetenschappelijk onderzoek. 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 vermeld staan. 

 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

Recent is een nieuwe vorm van behandeling ontwikkeld die mogelijk effectief is bij acute GvHZ: behandeling 

met mesenchymale stamcellen (MSC). MSC zijn ondersteunende stamcellen die naast gewone stamcellen in 

het beenmerg aanwezig zijn. MSC kunnen worden verkregen uit het beenmerg van gezonde vrijwillige 

beenmergdonoren. Eerder onderzoek heeft gunstige resultaten laten zien van MSC behandeling bij patiënten 

met ernstige GvHZ. Er is echter meer onderzoek nodig om zeker te weten of MSC behandeling werkzaam en 

veilig is. 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of MSC toediening bij patiënten met acute GvHZ die 

onvoldoende op corticosteroïden reageert, veilig en effectief is. Ook wordt onderzocht of MSC toediening van 

invloed is op het ontstaan en de ernst van de chronische vorm van GvHZ. Verder wordt onderzocht wat het 

effect van MSC behandeling is op de kwaliteit van leven. Tenslotte willen we weten of er bepaalde 

bloedwaarden zijn, zogeheten biomarkers, die kunnen helpen voorspellen of een patiënt op MSC behandeling 

zal reageren. 

2. Welke behandeling wordt onderzocht? 

De onderzochte behandeling bestaat uit toediening van MSC via een infuus, in combinatie met het middel 

mycofenolaat mofetil (MMF).  
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3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

De helft van de patiënten die aan dit onderzoek meedoet krijgt MSC. De andere helft krijgt een placebo. Een 

placebo is een onderzoeksmedicijn dat geen werkzaam middel bevat. Door de resultaten van de twee 

groepen te vergelijken kunnen we bepalen of MSC behandeling werkzaam en veilig is.  

Als u meedoet aan dit onderzoek wordt door loting bepaald of u MSC of placebo krijgt. Uw arts heeft geen 

invloed op de loting. Noch u noch uw arts krijgt te horen of u voor MSC of voor placebo heeft geloot. De 

infuus-zakjes met MSC en met placebo lijken exact op elkaar, zodat aan de buitenkant niet te zien is of u 

MSC of placebo ontvangt. We noemen dit een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek. Dit soort onderzoek 

geldt als de beste manier om de werkzaamheid van een nieuwe behandeling aan te tonen. 

 

Binnen enkele dagen na aanmelding krijgt u een infuus met MSC of met placebo. Na één week wordt het 

infuus herhaald. U krijgt dus twee keer een infuus met MSC of met placebo. Daarnaast krijgen alle patiënten 

MMF. MMF is een afweeronderdrukkend middel, dat veel wordt gebruikt om steroïd-ongevoelige GvHZ te 

behandelen. U krijgt dus altijd een behandeling voor uw GvHZ, ongeacht of u geloot heeft voor MSC of 

placebo. Verder blijft u de corticosteroïden en de andere medicijnen gebruiken die u bij het begin van uw 

GvHZ behandeling zijn voorgeschreven. 

 

De eerste 28 dagen van het onderzoek zijn andere GvHZ-behandelingen dan bovenstaande niet toegestaan. 

Uiteraard mag hiervan worden afgeweken bij medische noodsituaties, bijvoorbeeld bij ernstige bijwerkingen of 

bij ernstige verslechtering van de GvHZ. Dit is ter beoordeling van uw arts. Na de eerste 28 dagen staat het 

uw arts vrij om andere behandelingen te starten. Dit mogen ook experimentele behandelingen zijn, met 

uitzondering van MSC behandeling.  

 

De ernst van uw GvHZ zal in de eerste 28 dagen één maal per week worden beoordeeld door uw arts. 

Hiervoor zijn geen extra onderzoeken of bloedafnames noodzakelijk. Hierna zullen de beoordelingen op vaste 

tijdpunten worden herhaald tijdens de reguliere controles op de polikliniek. U hoeft dus niet vaker naar het 

ziekenhuis te komen dan wanneer u niet aan het onderzoek zou meedoen. 

 

Kwaliteit van leven onderzoek 

We willen graag weten wat de invloed is van behandeling met MSC op de levenskwaliteit. Hiervoor vragen wij 

u zes keer een vragenlijst in te vullen in de loop van twee jaar. De vragenlijst bestaat uit een aantal 

eenvoudige vragen, waarmee de kwaliteit van leven zoals u die ervaart wordt gemeten. Het invullen van de 

vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten.  

 

Biomarker onderzoek 

Tenslotte zal aan u worden gevraagd om deel te nemen aan het biomarker onderzoek. Biomarkers zijn bloed- 

en weefselwaarden die kunnen worden gebruikt om te voorspellen of een ziekte aanwezig is, hoe ernstig de 

ziekte zal verlopen, en hoe groot de kans is dat de ziekte op een bepaalde behandeling reageert. Hiervoor 

wordt op zeven vaste tijdpunten 30 ml extra bloed afgenomen. Deze afname gebeurt zoveel mogelijk tegelijk 

met reguliere bloedafnames. U wordt maximaal twee maal extra geprikt. 

Daarnaast willen we op de 1e dag en op de 29e dag van het onderzoek graag twee kleine huidbiopten 

afnemen. Dit is een extra handeling speciaal voor het biomarker onderzoek. De afname van de huidbioptjes 

gebeurt onder lokale verdoving. De biopsie wordt niet als pijnlijk ervaren maar kan wel een klein littekentje 

geven. Daarom wordt altijd gekozen voor een onopvallende plek.  

Verder kan het zijn dat uw arts het nodig vindt om extra darm- en/of leveronderzoek bij u te verrichten waarbij 

ook wat darm- of lever-weefsel wordt weggehaald. Als dat gebeurt, willen we graag wat extra weefsel laten 
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afnemen voor het biomarker onderzoek. We doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als het voor 

u veilig is. 

 

U kunt kiezen of u de afname van het huidbiopt en/of van het extra darm- of lever-weefsel wilt toestaan. Ook 

als u geen huidbiopten of extra darm- of lever-weefsel wilt afstaan, kunt u gewoon meedoen met het 

onderzoek. 

4. Wat wordt er van u verwacht? 

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

van belang, dat u zich niet zonder medeweten van uw arts ergens anders laat behandelen. Verder vragen wij 

u bijwerkingen altijd te melden. Sommige medicijnen die in het kader van de behandeling van GvHZ worden 

gegeven, zijn schadelijk voor het ongeboren kind. Als u zwanger wilt worden (als u een vrouw bent) of een 

kind wilt verwekken (als u een man bent), moet u dit altijd eerst bespreken met uw arts. Bent u al zwanger, 

laat dit dan direct aan uw behandelend arts weten.  

 

Dit onderzoek is alleen mogelijk als er voldoende MSC beschikbaar zijn voor alle deelnemende patiënten. Wij 

verzoeken daarom de patiënten die deelnemen aan dit onderzoek om twee volwassen familieleden uit hun 

omgeving te vragen om beenmerg te doneren voor het maken van nieuwe MSC. Deze MSC zijn dan weer 

voor een volgende patiënt bestemd. Dit verzoek is op vrijwillige basis. U beslist zelf of u dit verzoek aan uw 

familieleden wilt voorleggen. Wat u ook besluit en wat uw familieleden ook besluiten, het zal geen gevolgen 

hebben voor uw behandeling of uw mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoek. Uw arts kan u meer 

vertellen over wat de procedure voor de donoren precies inhoudt. 

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

Er is geen reguliere behandeling voor steroïd-ongevoelige acute GvHZ. Uw arts kan u vertellen welke andere 

behandelingen in uw ziekenhuis mogelijk zijn. 

Als u meedoet aan dit onderzoek heeft u 50% kans om behandeld te worden met de experimentele 

behandeling met MSC en 50% kans om behandeld te worden met placebo. Daarnaast wordt u behandeld met 

MMF. De vragenlijsten voor het kwaliteit van leven onderzoek, maximaal twee extra bloedafnames en de 

huidbiopten voor het biomarker onderzoek zijn extra voor dit onderzoek. De huidbiopten hoeft u alleen af te 

staan als u hier apart toestemming voor geeft.  

6. Welke bijwerkingen kunt u verwachten?  

MSC 

Infusie van MSC is een experimentele behandeling. Tot nu toe zijn er geen ernstige bijwerkingen van MSC 

infusie beschreven. 

 

De volgende bijwerkingen zijn mogelijk: 

Transfusie reactie: 

Bij een transfusie-reactie kan sprake zijn van koorts, koude rillingen, spierpijn, benauwdheid, zweterigheid en 

lage bloeddruk. Om deze bijwerkingen goed te kunnen behandelen is geschoold personeel aanwezig tijdens 

de MSC infusie. 

DMSO reactie: 

In het MSC en placebo infuus zit een kleine hoeveelheid DMSO. DMSO wordt gebruikt om cellen in te 

vriezen. DMSO kan leiden tot blozen, een kriebel in de keel, en een knoflooksmaak in de mond. Ook kunnen 

u en/of uw bezoekers tijdelijk een vreemde geur in de kamer ruiken. 

Overdracht van virussen: 
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Zoals bij alle transfusies met bloedproducten bestaat er een risico op het overbrengen van infecties zoals 

hepatitis en het HIV virus. MSC donoren worden vooraf op dergelijke ziektes gecontroleerd. 

Nieuw weefsel-vorming en kanker  

Na toediening van lichaamsvreemde cellen kan in theorie nieuw weefsel-vorming optreden. Dit is het ontstaan 

van nieuwe weefsels in het lichaam op plaatsen waar dat weefsel niet thuishoort. In het ergste geval zou 

hieruit kanker kunnen ontstaan. Er is nog nooit na MSC toediening nieuw weefsel-vorming beschreven. 

 

Het is niet zo dat de 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. Daarnaast zal tijdens uw bezoek op de polikliniek 

regelmatig gevraagd worden of u klachten heeft gehad en zo ja, in welke mate. 

Nadere informatie over bijwerkingen van corticosteroïden, MMF, en de andere medicijnen die u bij het begin 

van uw GvHZ behandeling zijn voorgeschreven (ciclosporine of tacrolimus) kunt u vinden in de folder over 

chemotherapie van het Koningin Wilhelmina Fonds (Nederlandse Kankerbestrijding).  

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

Op dit moment zijn de behandelmogelijkheden voor steroïd-ongevoelige acute GvHZ beperkt. Wij hopen dat 

de behandeling met MSC leidt tot een beter en sneller herstel van uw GvHZ. Verder hopen wij na behandeling 

met MSC sneller de afweer-onderdrukkende middelen te kunnen afbouwen zodat u minder kans heeft op 

infecties. Omdat MSC zelf een afweeronderdrukkende werking hebben, zou de kans op infecties juist kunnen 

toenemen. Ook zou een remming van de donorcel-activiteit tegen de oorspronkelijke bloedziekte kunnen 

optreden waardoor deze zou kunnen terugkeren. Tenslotte zijn eventuele lange termijn effecten van MSC 

toediening nog onbekend, omdat MSC nog maar kort aan patiënten worden gegeven. Het is daarom niet met 

zekerheid te zeggen of deelname aan dit onderzoek uiteindelijk voordeel voor u oplevert. 

8. 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 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, ook tijdens het onderzoek. 

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. 

9.  Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

Het onderzoek is voor u afgelopen als u de onderzoeksbehandeling gehad heeft en als de daar op volgende 

controlevisites afgelopen zijn. Voor dit onderzoek zult u tot 10 jaar na het starten van de behandeling onder 

controle blijven.  

De stichting HOVON kan besluiten om het onderzoek te stoppen, omdat er nieuwe informatie bekend wordt 

over uw ziekte of de behandeling. Ook kan uw arts besluiten de behandeling eerder te stoppen, bijvoorbeeld 

omdat u te veel last heeft van bijwerkingen. 

10. Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

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 4.  
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11. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over het onderzoek bekend 

wordt? 

Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Maar de situatie kan veranderen, 

bijvoorbeeld door de manier waarop u op de behandeling reageert, of door nieuwe informatie. Als dat zo is, 

bespreekt uw arts dat direct met u. 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. 

12. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

In de algemene brochure vindt u informatie over wat er met uw gegevens gebeurt. Hierin staat onder andere 

vermeld wie er inzage hebben in uw gegevens om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. 

Naast de mensen die daar genoemd zijn, hebben ook medewerkers van de stichting HOVON inzage in uw 

gegevens. Uw medische gegevens zullen tot 10 jaar na start van uw behandeling worden verzameld. 

Vervolgens worden alle gegevens nog ten minste 15 jaar bewaard. 

Het is ook mogelijk dat wij de onderzoeksgegevens in uw medisch dossier in de toekomst willen gebruiken 

voor een ander onderzoek. Als een nieuw onderzoek gaat plaatsvinden, zullen wij u hierover informeren. U 

kunt dan beslissen of wij de gegevens in uw medisch dossier hiervoor mogen gebruiken. 

Als u niet wilt dat de gegevens in uw medisch dossier voor ander onderzoek gebruikt gaan worden en u 

hiervoor niet opnieuw benaderd wilt worden, dan zullen we dat natuurlijk respecteren. U kunt op het 

toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of geen bezwaar tegen heeft. 

Lichaamsmaterialen die tijdens dit onderzoek worden verzameld voor het biomarker onderzoek, worden 

opgestuurd naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hier vindt het biomarker onderzoek plaats. 

Voordat het materiaal naar het LUMC wordt opgestuurd, wordt het eerst gecodeerd. Dit betekent dat het van 

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

persoonsgegevens. 

 

Wij willen uw lichaamsmateriaal graag bewaren om daar mogelijk later nieuw onderzoek mee te kunnen 

uitvoeren dat ons meer kan leren over GvHZ en/of de werking van MSC. Daartoe worden de opgeslagen 

lichaamsmaterialen na afname gedurende maximaal 20 jaar bewaard. Als u geen toestemming geeft voor het 

bewaren van het lichaamsmateriaal voor een toekomstig aanvullend onderzoek, zal het materiaal na afloop 

van dit onderzoek worden vernietigd. Dit heeft verder geen invloed op uw deelname aan dit onderzoek. 

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

Uw behandelend arts informeert uw huisarts 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. 

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

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

reiskosten. 

15. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

De toetsingscommissie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft dit onderzoek 

goedgekeurd.  

16. Wilt u verder nog iets 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. Het is wel zo dat u 
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alleen aan de studie kunt deelnemen u als wordt aangemeld binnen 3 dagen vanaf het moment dat u voor de 

studie in aanmerking komt. Uw arts zal u daarom vragen de beslissing binnen 1 tot 2 dagen te nemen. 

 

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. 

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. 

 

 

Ondertekening toestemmingsverklaring 

Als u besluit om aan het 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 altijd nog beslissen om met deelname te stoppen. 

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  

3. Behandelschema en schema van onderzoeken 

4. Informatie over de verzekering 

5. Toestemmingsverklaring 
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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. C. Huisman, Dr. A.P. Kater, Dr. S.S. Zeerleder, Dr. M.D. Hazenberg, 

Dr. S.H. Tonino, drs. E. Kneppers, Prof. dr. M.H.J. van Oers.  

 

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 
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Behandelschema 
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Schema met onderzoeken 

 

Een bezoek aan het ziekenhuis met de daarbij behorende handelingen die bij u worden verricht zijn aangeduid met X. 

Alle X zijn extra onderzoeken voor het onderzoek  

 
 
 Bij begin 

deelname 
aan de 
studie 

behandeling Follow-up 
periode 

Late follow-up 
periode 

Eenmalig 1x per week Dag 29  6 weken en 2, 
3, 6, 12, 18 en 

24 maanden na 
begin deelname 
aan de studie 

1x per jaar tot 
10 jaar na begin 
deelname aan 

de studie 

 
Afnemen 
toestemmingsverklaring 
 

 
X 

    

 
Demografische gegevens & 
medische voorgeschiedenis 
 

 
X 

    

 
Regulier lichamelijk 

onderzoek1 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 

Reguliere bloedafname1  
 

X 
 

X  
 

X 
 

X 
 

 
Vragenlijst kwaliteit van leven 
onderzoek 
 

 
X 

  
X 

 

X2 

 

 
Biomarker onderzoek 
- extra bloedafname  
 

 

X3 

 

X3 

 

X3 

  

 
Biomarker onderzoek 
- afname 2 kleine huidbiopten 
 

 
X 

  
X 

  

 
Polikliniek-bezoeken 
 

 
X4 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1 Met “regulier lichamelijk onderzoek” en ” regulier bloedonderzoek” wordt onderzoek bedoeld dat hoort bij uw 

standaardzorg, maar waarvan de gegevens ook voor het onderzoek worden gebruikt 
2 De vragenlijst wordt afgenomen 3, 6, 12 en 24 maanden na begin van deelname aan de studie, maar niet na 2 en 18 

maanden. 
3 In totaal wordt er voor het biomarker onderzoek 7x 30 ml extra bloed afgenomen, namelijk op dag 1 (de dag van de 1e 

MSC/placebo infusie), dag 2 (de dag na de 1e MSC/placebo infusie), dag 8 (de dag van de 2e MSC/placebo infusie), 

dag 9 (de dag na de 2e MSC infusie) en op dag 15, 22, en 29. Op de meeste dagen hoeft u hiervoor niet extra geprikt te 

worden. De bloedafname voor het biomarker onderzoek vindt dan plaats tijdens een reguliere bloedafname. Op de dag 

na de 1e en de 2e MSC infusie wordt er niet altijd regulier bloed geprikt. Dit hangt af van de regels in het ziekenhuis 

waar u wordt behandeld en van uw eigen conditie. Op die 2 dagen kan het dus zijn dat u speciaal voor het biomarker 

onderzoek geprikt moet worden. Bij patiënten die daarvoor apart toestemming hebben gegeven is er voor start van de 

behandeling met corticosteroïden al 1x extra bloed afgenomen. Deze extra afname staat niet in dit schema vermeld, 

maar is wel voor het biomarker onderzoek. 

4 Bij het begin van deelname aan dit onderzoek bent u mogelijk opgenomen in het ziekenhuis. Als u bent opgenomen 

worden alle onderzoeken gedaan op uw eigen afdeling. 
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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:  

   HDI-Gerling Verzekeringen NV  

   Postbus 925 

3000 AX Rotterdam  

Telefoonnummer:  020 - 5650 654 (vestiging Amsterdam) 

 

 

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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Toestemmingsverklaring 
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

HOVON 113: Behandeling van ernstige steroïd-ongevoelige acute Graft-versus-Host ziekte met 

mesenchymale stamcellen. 

 
Ik heb de informatie voor de proefpersoon 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 vertellen dat ik meedoe aan dit onderzoek.  
Ik geef toestemming om de specialist(en) die mij behandelt te vertellen 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 mijn gegevens te verwerken voor de doelen zoals die in de informatiebrief staan. 
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende tenminste 15 jaar na afloop van het onderzoek te 
bewaren. 
 
Ik geef toestemming voor deelname aan de kwaliteit van leven studie. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming voor het afnemen van huidbiopten voor het biomarker onderzoek. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming voor de het afnemen van extra weefsel voor het biomarker onderzoek, 
tijdens darm en/of leveronderzoeken waarbij weefselafname plaatsvindt. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming om in de toekomst benaderd te worden voor het gebruik van de 
onderzoeksgegevens in mijn medisch dossier voor een nieuw onderzoek. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal gedurende maximaal 20 jaar na afname te bewaren 
om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor aanvullend onderzoek naar GvHZ en/of de werking van 
MSC. 
 
Ik geef toestemming voor deelname aan het onderzoek. 
 
* 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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Toestemmingsverklaring 
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

HOVON 113: Behandeling van ernstige steroïd-ongevoelige acute Graft-versus-Host ziekte met 

mesenchymale stamcellen. 

 
Ik heb de informatie voor de proefpersoon 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 vertellen dat ik meedoe aan dit onderzoek.  
Ik geef toestemming om de specialist(en) die mij behandelt te vertellen 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 mijn gegevens te verwerken voor de doelen zoals die in de informatiebrief staan. 
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende tenminste 15 jaar na afloop van het onderzoek te 
bewaren. 
 
Ik geef toestemming voor deelname aan de kwaliteit van leven studie. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming voor het afnemen van huidbiopten voor het biomarker onderzoek. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming voor de het afnemen van extra weefsel voor het biomarker onderzoek, 
tijdens darm en/of leveronderzoeken waarbij weefselafname plaatsvindt. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming om in de toekomst benaderd te worden voor het gebruik van de 
onderzoeksgegevens in mijn medisch dossier voor een nieuw onderzoek. 
 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal gedurende maximaal 20 jaar na afname te bewaren 
om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor aanvullend onderzoek naar GvHZ en/of de werking van 
MSC. 
 
Ik geef toestemming voor deelname aan het onderzoek. 
 
* 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: __ / __ / __ 
 
 
 


