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Informatie voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek:  

Dubbele navelstrengbloed transplantatie bij hoog-risico hematologische patiënten. Een fase 

II studie waarbij gekeken wordt naar het mechanisme transplantaat dominantie. 

 

Officiële titel: Double umbilical cord blood transplantation in high-risk hematological patients. A 

phase II study focussing on the mechanism of graft predominance. 
 

 

Inleiding 

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). Wij vragen u mee te doen aan dit onderzoek omdat u in aanmerking komt 

voor een allogene stamceltransplantatie met twee eenheden navelstrengbloed, een zogenaamde 

dubbele navelstrengbloedtransplantatie. Het onderzoek zal in een  aantal ziekenhuizen in 

Nederland worden uitgevoerd. In totaal zullen 70 patiënten meedoen. 

 

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). Daar 

staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek in. 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? 

Navelstrengbloed blijkt rijk te zijn aan bloedvormende stamcellen. Om navelstrengbloed te 

verkrijgen, wordt direct bij de bevalling, na het doorknippen van de navelstreng, de inhoud uit de 

navelstreng en moederkoek opgevangen. Het navelstrengbloed wordt diepgevroren bewaard in 

daartoe gespecialiseerde donorcentra. 

Het gebruik van navelstrengbloed voor een allogene stamceltransplantatie neemt de laatste jaren 

sterk toe. Bij kinderen is hier inmiddels heel veel ervaring mee opgedaan. Bij kinderen met acute 

leukemie zijn de resultaten van een transplantatie met navelstrengbloed (een zgn. cordblood 

transplantatie) minstens zo goed als van transplantaties met stamcellen van een volwassen 

onverwante donor. Bij volwassenen is de ervaring met navelstrengbloed transplantaties weliswaar 

beperkter, maar inmiddels is duidelijk dat een transplantatie met 2 eenheden navelstrengbloed een 

veelbelovende behandeling is, die even goed lijkt als een transplantatie met stamcellen van een 

volwassen onverwante donor. Door het geven van 2 eenheden navelstrengbloed treedt een sneller 

en beter herstel van de bloedaanmaak op dan wanneer een enkele eenheid navelstrengbloed wordt 

gegeven. Een dubbele navelstrengbloedtransplantatie is op dit moment de beste behandeling voor 

patiënten die in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie, maar voor wie geen 

geschikte familiedonor of volwassen onverwante stamceldonor beschikbaar is. Het bijzondere van 

transplantatie met twee eenheden navelstrengbloed is dat meestal (in meer dan 90 % van de 

patiënten) uiteindelijk één van beide eenheden overwint en de andere verdwijnt (transplantaat 

overleving). Tot op heden is het niet bekend welke factoren bepalen welke eenheid overwint. 

Het doel van dit onderzoek is te leren waarom na transplantatie de ene navelstrengbloedeenheid 

uiteindelijk verdwijnt en de andere eenheid overwint. Dit wordt onderzocht door middel van 

laboratoriumonderzoek op bloed en beenmerg 
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2. Welke behandeling wordt onderzocht? 

Het geven van twee eenheden navelstrengbloed, ofwel een dubbel cordblood transplantatie, wordt 

nu in dit onderzoek toegepast om de resultaten ervan goed te documenteren en te onderzoeken 

welke factoren bepalen welke van de 2 eenheden navelstrengbloed uiteindelijk de bloedaanmaak 

gaat overnemen. 

 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Behandeling 

Voorafgaand aan de stamceltransplantatie krijgt u een behandeling die gebruikelijk is bij 

navelstrengbloedtransplantatie. Deze bestaat uit chemotherapie en bestraling. Uw arts zal u hier 

meer over vertellen.  

De toediening van de eenheden navelstrengbloed vindt plaats op de eerste en tweede dag na de 

bestraling (één eenheid per dag). Van elke eenheid navelstrengbloed wordt voor transplantatie een 

zeer kleine hoeveelheid afgenomen voor laboratoriumonderzoek.  

Na transplantatie krijgt u ter voorkoming van omgekeerde afstoting (zie verder) een tweetal 

medicijnen, ciclosporine en cellcept. Ciclosporine wordt in eerste instantie in een infuus gegeven en 

later als capsule. Cellcept wordt als tablet of capsule gegeven. Zo mogelijk wordt cellcept een 

maand na transplantatie gestaakt. Ciclosporine wordt na 3 maanden afgebouwd.  

Doordat de weerstand na transplantatie sterk verminderd is, is de kans op het optreden van 

infecties verhoogd. Ter voorkoming hiervan krijgt u gedurende minimaal 1 jaar na transplantatie 

antibiotica en medicatie tegen bepaalde virussen voorgeschreven. Na transplantatie wordt zeer 

regelmatig bloed- en beenmerg onderzoek gedaan om het beloop van de behandeling goed te 

monitoren. 

 

Onderzoek 

Naast routine bloedonderzoeken zullen in het kader van het laboratoriumonderzoek naar 

transplantaatdominantie op gezette tijden extra buisjes bloed worden afgenomen. Dit wordt 

gekoppeld aan een medisch noodzakelijke bloedafname. Bij het eerste routine 

beenmergonderzoek, 1 maand na transplantatie, wordt zo mogelijk een extra buisje beenmerg 

afgenomen voor laboratoriumonderzoek. Van de onderzoeken naar transplantaatdominantie 

ontvangt u geen uitslag.  

 

Follow up 

Na de transplantatie start de zogenaamde follow-up periode van dit onderzoek. Tijdens deze 

periode wordt gekeken naar het effect en de veiligheid van de behandeling op de langere termijn. 

Deze periode duurt 5 jaar. Tijdens het eerste jaar komt u zeer frequent (naar gelang uw medische 

situatie dit noodzakelijk maakt), voor controle op de polikliniek, daarna vinden de controles op 

regelmatige basis plaats. Dit is niet vaker dan wat gebruikelijk is buiten studieverband. 

 

4. Wat wordt er van u verwacht? 

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

belang dat u alle afspraken na komt.  

Daarnaast is het voor uw eigen veiligheid van belang om niet zonder medeweten van uw arts u 

ergens anders te laten behandelen of aan een ander onderzoek deel te nemen. Dit is noodzakelijk 

om u te beschermen tegen mogelijk letsel, mochten de geneesmiddelen niet goed samen gaan.  
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5. Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?  

Voor dit onderzoek zullen op gezette tijden extra buisjes bloed worden afgenomen voor 

laboratoriumonderzoek. Dit wordt gedaan tijdens een medisch noodzakelijke bloedafname. Bij het 

eerste routine beenmergonderzoek wordt zo mogelijk een extra buisje beenmerg afgenomen voor 

laboratoriumonderzoek.  

 

6. Wat zijn de andere mogelijke behandelingen?  

Als u besluit niet aan dit onderzoek deel te nemen, zal uw arts u een dubbele 

navelstrengbloedtransplantatie adviseren, zonder de aanvullende onderzoeken om te bepalen 

welke eenheid uiteindelijk de bloedaanmaak gaat verzorgen. Er zal dan geen extra bloed of 

beenmerg worden afgenomen en opgeslagen voor onderzoek en uw gegevens zullen dan niet voor 

het onderzoek worden verzameld. 

 

7. Welke bijwerkingen kunt u verwachten?  

Aan een transplantatie 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. Daarnaast zal tijdens uw bezoek op de polikliniek regelmatig gevraagd worden of u klachten 

heeft gehad en zo ja, in welke mate. 

 

De behandeling kan de volgende bijwerkingen hebben: 

 

Stamceltransplantatie  

Als bijwerking van de transplantaatinfusie kan een zogenaamde transfusiereactie ontstaan, waarbij 

koorts en rillingen kunnen optreden. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard.  

 

De belangrijkste bijwerkingen en risico’s van de stamceltransplantatie zijn in het algemeen een 

verhoogd risico op infecties, het optreden van een afstotingsreactie ofwel het niet aanslaan van de 

donorcellen en het optreden van een omgekeerde afstotingsreactie ofwel graft-versus-host ziekte 

(GVHD). Doordat de weerstand na transplantatie sterk verminderd is, is de kans op het optreden 

van infecties verhoogd. Als er zich infecties voordoen, zijn deze soms moeilijk te behandelen.  

Graft-versus-host ziekte ontstaat doordat de afweercellen in het transplantaat uw lichaam als 

“vreemd” kunnen herkennen en een afweerreactie kunnen gaan maken tegen uw weefsels. Deze 

graft-versus-host ziekte uit zich met name als een reactie tegen uw huid (roodheid, branderigheid, 

jeuk, schilfering), maagdarmstelsel (braken, diarree, buikpijn) en/of lever (geelzucht) maar kan ook 

tegen andere organen gericht zijn. Ter voorkoming van graft-versus-host ziekte krijgt u de eerder 

genoemde ciclosporine en cellcept. Als ondanks deze medicatie toch graft-versus-host ziekte 

optreedt, wordt dit meestal behandeld met extra medicatie, zoals prednison.  

 

Cellcept 

De belangrijkste bijwerkingen van cellcept zijn misselijkheid, buikklachten, diarree en daling van de 

bloedwaarden.  

 

Ciclosporine 
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De belangrijkste bijwerkingen van ciclosporine zijn hoge bloeddruk, trillingen van de handen, 

misselijkheid en nierfunctiestoornissen. Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans na verlagen van 

de dosering of staken van de medicatie. 

 

Schade voor het (ongeboren) kind 

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u geen transplantatie ondergaan. Als u in de 

vruchtbare leeftijd bent, moet u voorkomen dat u zwanger wordt. Mannen moeten voorkomen dat zij 

tijdens de behandeling een kind verwekken 

Uw arts zal met u de meest geschikte voorbehoedmiddelen bespreken. Wordt u of uw partner toch 

zwanger in de onderzoeksperiode? Neem direct contact op met uw arts. Het kan zijn dat dit 

onderzoek gevolgen heeft voor het ongeboren kind. 

 

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

Deelname aan dit onderzoek levert voor u niet direct een voordeel op. Ook als u niet meedoet met 

het onderzoek zal u een transplantatie met navelstrengbloed worden voorgesteld. Het onderzoek is 

belangrijk, omdat het veel informatie kan opleveren over de mechanismen, die bepalen welke 

navelstrengbloedeenheid uiteindelijk “wint”. Dit kan voor toekomstige toepassingen van belang zijn. 

Een nadeel van deelname aan dit onderzoek is dat er extra bloed wordt afgenomen voor 

onderzoek. Dit gebeurt tijdens de medisch noodzakelijke bloedafnamen. Ook extra beenmerg wordt 

uitsluitend afgenomen tijdens de eerste ‘routine’ beenmerg afname. 

 

9. 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. Uw arts zal u dan de beste medische 

zorg blijven geven. 

10.  Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

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

controlevisites afgelopen zijn. De controlevisites in het kader van dit onderzoek vinden plaats tot 5 

jaar na het starten van de behandeling. Na deze 5 jaar zult u onder controle blijven zoals dat 

gebruikelijk is voor patiënten die een transplantatie hebben gehad.  

 

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

bekend wordt? 

Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens protocol 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. 

 

13. 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 5 jaar na start van uw 

behandeling worden verzameld. Vervolgens worden alle gegevens nog 20 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. 

 

Aanvullend wetenschappelijk onderzoek 

Aanvullend wetenschappelijk onderzoek kan ons meer leren over herstel van bloedaanmaak en 

afweer na een navelstrengtransplantatie. Het kan ons op weg helpen naar een verdere verbetering 

van de behandeling in de toekomst. Wij vragen uw toestemming om materiaal (bloed en beenmerg) 

wat overblijft na het huidige onderzoek te bewaren en eventueel in de toekomst te gebruiken voor 

aanvullend onderzoek. Dit soort onderzoek op bloed en beenmerg wordt altijd pas na het 

beëindigen van het onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat de uitkomst ervan niet van belang is 

voor uw behandeling.  

Lichaamsmaterialen die worden verzameld tijdens dit onderzoek, worden verzonden naar 

laboratoria van het Erasmus MC in Rotterdam en Sanquin Bloedvoorziening en daar opgeslagen. 

Voordat het materiaal naar dit laboratorium wordt gestuurd, 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 15 jaar na afloop van het 

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

voor een aanvullend onderzoek, zal dit na afloop van het onderzoek worden vernietigd. Dit heeft 

verder geen invloed op uw deelname aan het onderzoek. 

14. 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. 
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15. 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. 

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

Toetsingscommissie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft dit onderzoek 

goedgekeurd.  

17. 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. 

 

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 mede 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. Schema van afname van extra bloed en beenmerg 

4. Informatie over de verzekering 

5. Toestemmingsverklaring  
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Contactgegevens 

 

 

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

Academisch Medisch Centrum: 

 

Dr. B.J. Biemond, Prof. Dr. A. Hagenbeek, Dr. M.J. Kersten, Dr. C. Huisman, Dr. A.P. Kater,  

Dr S.S. Zeerleder, 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, hoofd Trialbureau. 

 

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. De afdeling Patiëntenvoorlichting is te bereiken op telefoonnummer: 020-5663355. 
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Schema van afname extra bloed en beenmerg 

 

 

Afname van extra bloed en beenmerg wordt  gedaan tijdens de medisch noodzakelijke 

afname-momenten. 

 

Maanden na transplantatie  Voor 

transplantatie 

Tussen  0 en 1 

maand na 

transplantatie 

1 2 3 6 12 

Afname extra materiaal voor studie 

- perifeer bloed* 

 

- beenmerg 

 

1x 5 ml 

1x 6 ml 

 

Wekelijks 6 ml 

(3x) 

 

36 ml 

 

3 ml 

 

26 ml 

 

31 ml 

 

30 ml 

 

30 ml 
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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 115: Dubbele navelstrengbloed transplantatie bij hoog-risico hematologische 
patiënten. Een fase II studie waarbij gekeken wordt naar het mechanisme van graft 
predominantie. 
 
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 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 extra beenmerg en bloed 

 

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 bloed/beenmerg wat overblijft van dit onderzoek gedurende 

maximaal 15 jaar na afloop van het onderzoek te bewaren om dit in de toekomst eventueel te gebruiken 

voor aanvullend onderzoek.  

 
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: __ / __ / __ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


