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PATIËNTINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING 
 

 

 

 

 

Engelse titel: ORCHARRD: Ofatumumab versus Rituximab Salvage Chemoimmunotherapy followed by ASCT in 

Relapsed or Refractory DLBCL 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

U bent gevraagd om mee te doen aan het hierboven genoemde Medisch Wetenschappelijke 

Onderzoek met het medicijn Ofatumumab. Om te beoordelen of u mee wilt doen, is goede voorlichting 

van onze kant nodig, en een zorgvuldige afweging van uw kant. Vandaar dat u deze schriftelijke 

informatie ontvangt. U kunt deze rustig (her)lezen en in eigen kring vertrouwelijk bespreken. Ook 

daarna kunt u nog altijd vragen stellen aan de artsen die aan het eind van deze informatie staan 

genoemd.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van GlaxoSmithKline, de fabrikant van Ofatumumab en zal 

verder opdrachtgever worden genoemd. Het onderzoek is goedgekeurd door Medisch Ethische 

Toetsingscommissie van het Universiteit Medisch Centrum Groningen. De voor dit onderzoek 

geldende nationale en internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen. Aan dit 

onderzoek doen in totaal 410 patiënten mee uit meerdere landen. 

 

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? 
In dit onderzoek wordt de werkzaamheid en veiligheid van Ofatumumab (handelsnaam Arzerra) 

onderzocht bij de behandeling van patiënten met een zogenoemd diffuus grootcellig B-cel lymfoom of 

een graad 3b folliculair lymfoom, die niet gereageerd hebben op een voorgaande behandeling of bij 

wie de ziekte na een voorgaande behandeling weer verergerd is. Deze patiënten komen nu in 

aanmerking voor een tweede behandeling, de zogenoemde tweede lijnsbehandeling. Omdat u deze 

vorm van lymfoom heeft, wordt uw medewerking aan dit onderzoek gevraagd. In dit onderzoek worden 

de effecten van Ofatumumab vergeleken met die van het veel toegepaste geneesmiddel Rituximab 

(handelsnaam MabThera). Beide middelen worden gegeven in combinatie met chemotherapie. U bent 

al behandeld met een combinatie van Rituximab en chemotherapie (CHOP). De gebruikelijke tweede 

lijnsbehandeling voor uw ziekte is Rituximab in combinatie met chemotherapie(DHAP) gevolgd door 

een autologe stamceltransplantatie. De behandeling met Rituximab (in combinatie met 

chemotherapie) kan minder werkzaam zijn doordat de tumor minder gevoelig is geworden voor 

Rituximab. Daarom wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden, zoals Ofatumumab. Over de 

onderzoeksbehandeling kunt u verderop in deze informatiebrief meer lezen.  

Ofatumumab is door de Nederlandse overheid toegelaten (geregistreerd) voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie. Dit betekent dat het middel beoordeeld is op veiligheid en 

werkzaamheid en voor deze vorm van leukemie door artsen mag worden voorgeschreven. Het middel 

is wel onderzocht als behandeling van een andere vorm van lymfoom. De uitkomsten van deze 

onderzoeken waren bemoedigend.  

 
Zijn er andere behandelingen mogelijk? 
U hoeft niet aan het onderzoek mee te doen om behandeld te worden. Als u niet mee wilt doen, wordt 

u op de gebruikelijke manier behandeld. Uw arts zal u hier nader over informeren. 

 

Onderdeel van het volgende hoofdonderzoek: Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus 
grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
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Wat houdt het onderzoek in? 
Als u aan het onderzoek mee wilt doen, wordt u eerst gevraagd om de toestemmingsverklaring te 

tekenen, die u verderop in deze informatiebrief vindt. Daarna wordt tijdens de zogenoemde 

screeningsfase gekeken of u aan alle voorwaarden voor deelname voldoet. Als dat zo is, kunt u 

meedoen. Zo niet, dan zal uw arts u een andere behandeling voorstellen. 

 

Hoe is het onderzoek opgebouwd en welke geneesmiddelen worden gebruikt? 
De patiënten worden in 2 behandelgroepen verdeeld. De ene groep krijgt Ofatumumab per infuus en de 

andere Rituximab per infuus. Dit wordt de onderzoeksmedicatie genoemd. Er wordt geloot welke van de 

2 behandelingen u krijgt. U heeft even veel kans om de ene of de andere behandeling te loten. Noch 

u, noch uw arts heeft hier invloed op. 

 

De studiemedicatie wordt gecombineerd met DHAP chemotherapie (Dexamethason, Hoge dosis Ara-

c, cisPlatin, een combinatie van celdodende middelen). Er worden 3 kuren gegeven. Elke kuur duurt in 

principe 3 weken.  

De studiemedicatie krijgt u op dag 1 van iedere kuur. Alleen bij de eerste kuur wordt de 

studiemedicatie ook op dag 8 gegeven. Bij elke kuur krijgt u medicijnen om eventuele bijwerkingen 

tegen te gaan. 

De chemotherapie krijgt u op de eerste 4 dagen van iedere kuur. Alle kuren worden klinisch gegeven. 

Door de chemotherapie daalt het aantal bloedcellen. Dit kan leiden tot bloedarmoede of een gebrek 

aan afweer tegen infecties. Daarom krijgt u uit voorzorg antibiotica en wordt u na ontslag uit het 

ziekenhuis 2 tot 3 keer per week gecontroleerd op de polikliniek. Zo nodig wordt een bloedtransfusie 

of plaatjestransfusie gegeven. 

Als u goed op de kuren heeft gereageerd, krijgt u na 4-6 weken gedurende 6 dagen een hoge dosis 

chemotherapie om de overgebleven lymfoomcellen te vernietigen. Hiervoor wordt u in het ziekenhuis 

opgenomen. Deze zogenoemde BEAM behandeling vernietigt ook de stamcellen die zorgen voor de 

aanmaak van nieuwe bloedcellen. Daarom krijgt u voor de BEAM kuur een leucoferese. Bij een 

leucoferese wordt bloed dat veel stamcellen bevat in het laboratorium bewerkt en opgeslagen. Deze 

stamcellen worden een dag na de BEAM kuur weer in het lichaam gebracht om zo te dienen als basis 

voor de aanmaak van nieuwe bloedcellen. De toediening van stamcellen wordt een autologe 

stamceltransplantatie genoemd. Om te zorgen uw bloed tijdens de leucoferese zo veel mogelijk 

stamcellen bevat, krijgt u tijdens de 2
e
 en/of 3

e
 kuur 2x per dag gedurende 5 dagen een injectie met 

het groeifactor G-CSF. G-CSF moeten ervoor zorgen dat stamcellen die zich in het beenmerg 

bevinden naar het bloed gaan. Dit wordt stamcelmobilisatie genoemd.  

Na de toediening van de stamcellen (stamceltransplantatie) is de onderzoeksbehandeling afgelopen. 

U blijft in principe het ziekenhuis tot u voldoende bent hersteld van de stamceltransplantatie en het 

beenmerg voldoende bloedcellen aanmaakt om u verder poliklinisch te vervolgen. U komt dan 

vervolgens regelmatig voor controle terug. Over de specifieke procedures van stamcelmobilisatie en -

transplantatie ontvangt u apart meer gedetailleerde informatie De respons van de 

onderzoeksbehandeling worden na de 2
e
 en 3

e
 kuur beoordeeld. Als het respons onvoldoende is, 

wordt de onderzoeksbehandeling gestopt. Uw arts zal dan met u overleggen wat de beste 

vervolgbehandeling is.  

 

 

 

 

 

 

 



ORCHARRD OMB110928, patiëntinformatie (algemeen) 
Gebaseerd op UK versie 7, 25-05-2012 

Master versie: versie 9, 01-06-2012 
Academisch Medisch Centrum versie 4, 16-07-2012  

  Pagina 3 van 15 

 

Het onderzoek ziet er dus als volgt uit: 

Screening

Kuur 1
(3 weken)

ofatumumab
of

rituximab
plus

Chemo
(DHAP)

Kuur 2
(3 weken)

plus
stamcel-

mobilisatie

Beoordeling
effect

Beoordeling
effect

Kuur 3
(3 weken)

plus
stamcel-

mobilisatie

Hoge dosis
chemo 
(BEAM)

Controles

Terug-
geven 
stam-
cellen

 

 

Waarin verschilt het onderzoek met de gebruikelijke behandeling? 
De bovenstaande opbouw van het onderzoek verschilt niet wezenlijk van de opbouw van de 

standaard tweede lijnsbehandeling. Bij de standaardbehandeling zou u bij alle kuren Rituximab 

krijgen. Bij dit onderzoek is dat Rituximab of Ofatumumab. Verder is de opbouw gelijk. 

 

Hoe lang duurt het onderzoek? 
Het behandelfase van dit onderzoek duurt ongeveer 20 weken en wordt gevolgd door een 

controleperiode van maximaal 60 maanden (12 polibezoeken). De screening vindt in principe plaats 

binnen 14 dagen voor de start van de onderzoeksbehandeling. 

 

Welke onderzoeken en tests staan gepland? 
Tijdens het onderzoek worden onderstaande controles en tests gedaan om de respons van de 

studiemedicatie in het lichaam goed te beoordelen. 

• Bespreking van uw ziektegeschiedenis, klachten en medicijngebruik.  

• Lichamelijk onderzoek, inclusief meten van polsslag, bloeddruk en gewicht. 

• Bloedonderzoek, inclusief hepatitis B en C, ter controle van uw algehele gezondheidstoestand. Er 

wordt ook extra bloed afgenomen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (zie het kopje Wat 

gebeurt er met het afgenomen bloed?). 

• Zwangerschapstest (indien van toepassing). 

• ECG 

• CT scan van hals, borst, buik en bekken om de omvang van de ziekte te beoordelen. 

• PET scan om te beoordelen waar in het lichaam het lymfoom zit.  

• Een stukje lymfeklierweefsel wordt weggenomen voor onderzoek (als dat niet eerder is gedaan). Dit 

gebeurt via een biopsie of met een dunne naald. 

• Beenmergpunctie 

• Invullen van een vragenlijsten over hoe u zich voelt op diverse tijdstippen gedurende het onderzoek. 

• Extra belasting door deelname aan het onderzoek: Met uitzondering van de vragenlijsten, 3 CT scans 

en 1 PET scan, zouden de bovenstaande tests ook gebeuren als u niet aan het onderzoek zou 

meedoen. Wel wordt er nog 4 keer extra bloed afgenomen (ca. 10 ml per keer). Tijdens uw gewone 

bloedcontrole wordt dan extra buisjes bloed afgenomen. De toediening van de studiemedicatie op dag 

8 van de eerste kuur is extra. Verder hoeft u niet vaker naar het ziekenhuis te komen.  

• U wordt ook gevraagd om apart toestemming te geven voor deelname aan aanvullend 

wetenschappelijk bloedonderzoek, farmacogenetisch onderzoek genoemd. Hierover leest u meer later 

van deze informatiebrief. 
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Het volgende schema geeft u een overzicht van de controles en onderzoeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screening Behandelingsperiode Vervolgperiode 

 
Kuur 

1 

Kuur 

2 

Kuur 

3 

Hoge 

dosis 

chemo-

therapie 

 

Max. 14 

dagen voor 

start kuur 1 

Duur 21 

dagen 

Duur 21 

dagen 

Duur 21 

dagen 

4-6 weken 

na kuur 3. 

Duur 6 

dagen 

jaar 1-2: iedere 3 

maanden 

jaar 3-5: iedere 6 

maanden 

Studiemedicatie 

(Ofatumumab of 

Rituximab) 

 Dag 1+8 Dag 1 Dag 1   

Chemotherapie  Dag 1-4 Dag 1-4 Dag 1-4   

Tekenen 

toestemmingsverklaring 
X      

Bespreking 

ziektegeschiedenis 
X      

Bespreking 

medicijngebruik 
X X X X X  

Bespreking klachten X X X X X X 

Bloeddruk, polsslag, 

temperatuur, gewicht 
X X X X X  

Lichamelijk onderzoek X X X X X X 

Bloedonderzoek X X X X X X 

Zwangerschapstest (indien 

van toepassing) 
X X X X X Alleen maand 9 

ECG X      

CT scan  X  
na kuur 

2 

na kuur 

3 
 na 3,12,24 maanden 

PET scan X   
na kuur 

3 
 na 3 maanden 

lymfklierbiopt X      

Beenmergpunctie X   zn.  zn. bij 1
e
 controle 

Vragenlijsten X X X X X X 

Stamcelmobilisatie   bij kuur 2 en/of 3    

Toediening afgenomen 

stamcellen 
    

24 uur na 

einde 

chemo-

therapie 

 

 
Wat houdt deelname verder nog in? 
Wij vragen u om zich gedurende het hele onderzoek aan de volgende regels te houden: 

• Volg de aanwijzingen van uw arts en diens medewerkers op. 

• Neem geen geneesmiddelen en voedingssupplementen zonder dat u eerst met uw arts heeft 

besproken of dat mag. Dit geldt ook voor medicijnen die u bij de drogist kunt krijgen.  

• Laat u niet inenten zonder dat u eerst met uw arts heeft besproken of dat mag. 

• Vertel aan uw arts of diens medewerkers als er veranderingen optreden in uw gezondheidstoestand. 

• Als u een andere arts bezoekt, vertel dan dat u meedoet aan een geneesmiddelenonderzoek. 
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Wel of niet deelnemen en tussentijds stoppen 
Uw deelname is geheel vrijwillig. Weigering of herroeping van uw toestemming tot deelname zal geen 

nadelige invloed hebben op uw toekomstige zorg. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Wel vragen 

wij u contact op te nemen met uw arts wanneer u wilt stoppen met het onderzoek.  

Uw arts zal u informeren als er nieuwe gegevens bekend worden die invloed zouden kunnen hebben 

op uw bereidheid om met het onderzoek door te gaan. Ook uw arts kan uw deelname beëindigen, 

zelfs als u zelf wilt doorgaan. Dit kan gebeuren als hij/zij van mening is dat stoppen in uw belang is of 

als u de instructies van uw arts niet opvolgt of als een vrouwelijke patiënt zwanger blijkt te zijn of wil 

worden of als de Medisch Ethische Toetsingscommissie, de overheid of de opdrachtgever het 

onderzoek vroegtijdig beëindigt. In geval van vroegtijdige beëindiging zal men u vragen hoe het op dat 

moment met u gaat en om, mede voor uw eigen veiligheid, nog een keer voor afsluitende testen terug 

te komen. De gegevens en het lichaamsmateriaal die tot dat moment zijn verzameld, zullen gebruikt 

worden. Nadien wordt u mogelijk nog enkele malen gevraagd hoe het na het stoppen van het 

onderzoek met u gegaan is. Eventueel wordt deze informatie aan uw behandelend arts gevraagd. 

Deze informatie is van groot belang voor het onderzoek. Het gaat daarbij alleen om informatie, niet om 

testen of het gebruik van een onderzoeksgeneesmiddel.. Als u niet akkoord gaat met het geven van 

de informatie nadat u gestopt bent, wordt deze uiteraard niet verder ingewonnen. 

 
Wat zijn de risico’s van deelname aan het onderzoek? 
Bijwerkingen van de onderzoeksmedicatie: 

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen, zo ook de geneesmiddelen die in dit onderzoek worden 

gebruikt. Op de bekende bijwerkingen wordt verderop nader ingegaan. Er kunnen ook nu nog 

onbekende bijwerkingen aan het licht komen. U wordt daarop tijdens het onderzoek nauwlettend 

gecontroleerd. Bijwerkingen kunnen mild of hevig zijn. Soms worden andere medicijnen gegeven 

tegen de bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen verdwijnen als een geneesmiddel wordt gestopt, maar 

kunnen ook langdurig blijven bestaan of zelfs niet meer verdwijnen. 

Als u klachten krijgt, moet u ook als u denkt dat die niets met de studiemedicatie te maken hebben  uw 

arts direct inlichten. Denk daarbij aan klachten als hartritmestoornissen, erge moeheid, flauwvallen, 

eetlustverlies, blauwe plekken, jeuk, geelzucht of verwardheid. Dit zijn slechts voorbeelden. U kunt 

beter een keer te vaak met uw arts overleggen dan een bijwerking over het hoofd zien. Bij een 

ernstige bijwerking zal uw arts u vragen om naar het ziekenhuis te komen voor nader onderzoek. 

 

Ofatumumab en rituximab 

Voor zover nu bekend, hebben ofatumumab en rituximab veelal dezelfde bijwerkingen. 
Tijdens en na de infusen (in het bijzonder tijdens het 1

e
 infuus) komen het meest voor: huiduitslag of 

galbulten, koude rillingen, keelpijn of -irritatie, hoesten, kortademigheid, koorts, jeuk, opvliegers, pijn, 
moeheid, hartproblemen (zoals een versnelde hartslag en veranderingen van het hartritme), diarree, 
lage of hoge bloeddruk, misselijkheid en op een allergische reactie lijkende verschijnselen. Minder vaak 
komen voor:zweten, pijn of druk op de borst, loopneus of verstopte neus, rug-, gewrichts- en spierpijn, 
astmatische klachten, piepende ademhaling, weinig zuurstof in het bloed, slikproblemen, overgeven, 
hoofdpijn, duizeligheid, ernstige overgevoeligheid of griepachtige verschijnselen. Patiënten met een 
bestaande longaandoening hebben meer kans op longklachten. Ook zijn afwijkende leverwaarden in 
het bloed bekend. Bij het gebruik van rituximab trad een enkele keer een levensbedreigende reactie 
tijdens of na het infuus op. 
Een verhoogde kans op infecties bestaat bij het gebruik van vele middelen die een remmende invloed 
hebben op het afweersysteem van het lichaam. Ofatumumab en rituximab behoren tot deze groep. Uw 
bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. 
Tijdens de behandeling met rituximab kunnen niet actieve virussen in het lichaam weer actief worden. 
Het is aannemelijk dat dit ook met ofatumumab kan gebeuren. Hernieuwde activiteit van het hepatitis 
B virus kan tot ernstige leverafwijkingen leiden, die fataal kunnen zijn. Tijdens het gebruik van 
ofatumumab en rituximab hebben patiënten hepatitis B gekregen, die fataal is afgelopen. Mogelijk 
heeft ofatumumab tot de fatale afloop bijgedragen. Activiteit van het JC virus kan in zeldzame gevallen 
tijdens het gebruik van ofatumumab en rituximab een herseninfectie geven, die meestal fataal afloopt. 
Tekenen van een herseninfectie kunnen zijn: ernstige stoornissen in het zien, ongewone 
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oogbewegingen, evenwichtsstoornissen en verwardheid. Mocht u hier last van krijgen, dan moet u 
direct contact opnemen met de onderzoeksarts. 
Ook kan de reactie van het lichaam op een inenting (vaccinatie) anders zijn. Overleg daarom eerst met 
de onderzoeksarts voordat u zich laat inenten.  
Ook andere bijwerkingen kunnen optreden. Een enkele keer worden de kankercellen zo snel 
vernietigd, dat dit een levensbedreigende situatie veroorzaakt. Ook kunnen beide middelen een soms 
levensbedreigende darmafsluiting veroorzaken, die zich meestal uit door ernstige buikpijn. In dat geval 
moet u de onderzoeksarts direct informeren. 
Het aantal bloedcellen kan afnemen. Dit kan leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties (witte 
bloedcellen), bloedarmoede (rode bloedcellen) en bloedingen of blauwe plekken (bloedplaatjes).  
Rituximab kan ook gewichtsverlies, oedeem (bijv. dikke enkels), zwakte en uitslag van huid en 
slijmvliezen (van o.a. mond, keel en longen, die levensbedreigend kan zijn) veroorzaken. 

Als u moet stoppen met de onderzoeksmedicatie en als uw conditie daarna verbetert, kan uw arts uw 
mogelijkheid bespreken om er opnieuw mee te beginnen. Dit gebeurt natuurlijk alleen als uw arts 
denkt dat dit goed voor u zal zijn. Bij het opnieuw starten van de onderzoeksmedicatie kunnen echter 
soms ernstigere problemen optreden. 

De overige behandelingen en procedures/testen behoren tot de gebruikelijke behandeling.  

 
Hoe zit het met zwangerschap, anticonceptie en borstvoeding? 
Vrouwen kunnen niet meedoen als zij zwanger zijn, binnenkort zwanger willen worden of als zij 

borstvoeding geven. De onderzoeksmedicatie zou een schadelijke werking kunnen hebben op het 

(ongeboren) kind. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen moeten een veilige vorm van anticonceptie 

gebruiken vanaf de start van de onderzoeksmedicatie tot 1 jaar na het stoppen ervan. Bij deze 

vrouwen wordt voor de start van het onderzoek een zwangerschapstest gedaan, die negatief moet zijn 

om te kunnen deelnemen. Ook tijdens het onderzoek worden zwangerschapstests gedaan. Geen 

enkele anticonceptiemethode is 100% veilig. In geval van zwangerschap moet de onderzoeksarts 

direct geïnformeerd worden. Deze zal de onderzoeksmedicatie stoppen en zal ook de opdrachtgever 

informeren over de zwangerschap en het verdere verloop.  

Ook mannelijke deelnemers moeten een veilige anticonceptiemethode in acht nemen tijdens het 

gebruik van de onderzoeksmedicatie en in het jaar daarna. Mocht uw partner toch zwanger zijn, meldt 

dit dan direct aan de onderzoeksarts. 

Chemotherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid. Uw arts zal dit nader met u bespreken. 
 
Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname? 
Gebruik van Ofatumumab met chemotherapie kan de voortgang van de ziekte mogelijk beter remmen 

dan Rituximab met chemotherapie, maar dat is niet zeker. Uw deelname kan bijdragen tot meer 

medische kennis over de behandeling van lymfomen. Dit kan van voordeel zijn voor toekomstige 

patiënten. 

 
Is er een vergoeding? 
Voor reiskosten die u extra moet maken in het kader van het onderzoek ontvangt u een vergoeding. 

 
Wie vergoedt mogelijke schade door deelname aan het onderzoek? 
Voor deelnemers aan het onderzoek is een verzekering afgesloten ter dekking van mogelijke schade 

ten gevolge van uw deelname. Meer informatie vindt u in de bijlage Vergoeding van eventuele schade 

door deelname aan onderzoek. 

 
Hoe zit het met de vertrouwelijkheid? 

De onderzoeksteam zal de over u verzamelde onderzoekgegevens gebruiken en ter beschikking 

stellen aan de opdrachtgever. Uw medische onderzoeksgegevens worden tot 15 jaar na afloop van 

het onderzoek bewaard. Alle verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Documenten 

worden op een veilige plaats opgeborgen. Uw naam, adres en dergelijke worden niet vermeld in enig 

document, dat de opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt. Er zal een unieke code gebruikt 
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worden om uw gegevens en uw onderzoekdocumenten te coderen. Slechts degene die de sleutel tot 

de code heeft weet wie de persoon achter het codenummer is.  

 

Uw onderzoekgegevens zullen op twee manieren gebruikt worden: 

 

Controle van de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd: 

Uw onderzoekgegevens zullen gecontroleerd worden om te zien of het onderzoek op de juiste manier 

wordt uitgevoerd. Personen die voor of namens de opdrachtgever werken of medewerkers van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg of overheidsinstellingen die betrokken zijn bij de registratie van 

medicijnen zullen deze controles uitvoeren. Allen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

Gebruik van de uitkomsten van het onderzoek: 

Uw gecodeerde onderzoekgegevens worden samen met de onderzoekgegevens van de andere 

deelnemers uitgewerkt. De resultaten helpen ons om de studiemedicatie beter te leren kennen. 

De gecodeerde onderzoeksgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Mocht er tijdens het onderzoek medische informatie over u naar voren komen, die relevant is voor uw 

gezondheid, dan zal uw arts deze met u bespreken en u zo nodig nader adviseren. U wordt niet 

geïnformeerd over de uitslagen van testen die met het onderzoek verband houden, maar die zijn niet 

van belang voor uw behandeling zijn. Deze uitslagen blijven geheim. 

 

Uw arts zal uw huisarts op de hoogte stellen van het feit dat u aan dit onderzoek deelneemt. 

 
Wat gebeurt er met de verkregen informatie? 
De opdrachtgever kan met de gecodeerde onderzoekgegevens en de uitkomsten het volgende doen: 

• Opslaan in en bewerken met de computer om de resultaten van het onderzoek te verkrijgen. 

Tijdens het onderzoek beoordeelt een onafhankelijke groep deskundigen de tot dan toe verkregen 

resultaten. Als de resultaten daar aanleiding toe geven kan deze groep het onderzoek vroegtijdig 

beëindigen. 

• Ter beschikking stellen aan overheidsinstanties die geneesmiddelen beoordelen en aan instanties 

die controleren of onderzoeken goed zijn uitgevoerd. 

• Publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. 

• Bespreken met andere bedrijven, ziekenhuizen of universiteiten om meer van de bewuste ziekte 

of andere ziekten te weten te komen en om de studiemedicatie of andere geneesmiddelen 

(verder) te ontwikkelen. 

• Gebruiken om nieuw onderzoek voor te bereiden of om meer te weten te komen over deze of 

andere ziekten. 

• Ter beschikking stellen aan vestigingen van de opdrachtgever in andere landen. Als de informatie 
naar een land gestuurd wordt, zal de opdrachtgever dezelfde mate van privacybescherming 
toepassen op uw informatie, voor zover de lokale wetgeving dat toestaat. 

• De resultaten van dit onderzoek zullen ook op internet geplaatst worden 

(www.clinicaltrialsregister.eu; www.clinicaltrials.gov). 

 In geen enkel rapport zal uw naam vermeld worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn eigendom 

van de opdrachtgever. Deze kan de uitkomsten gebruiken, eventueel patenten verkrijgen of het middel 

in de toekomst verkopen of er op andere manier geld mee verdienen, zonder dat u over deze 

activiteiten geïnformeerd wordt. Door het tekenen van de toestemmingsverklaring gaat u hiermee 

akkoord. 

 
Centrale weefseldiagnose herbeoordeling 
Ten behoeve van de wetenschappelijke kwaliteit van dit onderzoek zal het oorspronkelijke weefsel 

biopt waarop de diagnose is gesteld centraal worden herbeoordeeld (ook wel review genoemd). De 

uitslag hiervan wordt naar uw arts teruggekoppeld. Echter, deze review is geen 2
e
 mening, en vindt 

vaak pas plaats aan het eind van de studie 
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Onderzoek op tumormateriaal 
Weefselbiopten die tijdens dit onderzoek worden verzameld, worden tot de persoon herleidbaar 

opgeslagen in het ziekenhuis waar de weefseldiagnostiek heeft plaatsgevonden.  

Regelmatig worden in wetenschappelijke tijdschriften onderzoeken gepubliceerd waarin nieuwe 

tumoreigenschappen worden beschreven die mogelijk een voorspellende waarde hebben ten aanzien 

van de prognose, dat wil zeggen de reactie op de ingestelde behandeling en de overleving. Het betreft 

uitsluitend eigenschappen van de tumor zelf en nooit de erfelijke eigenschappen zoals die in (het DNA 

van) uw normale cellen zijn vastgelegd. Dergelijke studies op tumormateriaal worden altijd pas tijdens 

de studie opgezet en na het beëindigen van de klinische studie uitgevoerd. Dit betekent dat de 

uitkomst ervan geen belang heeft voor uw huidige behandeling, maar de resultaten kunnen ons wel 

een beter inzicht geven in het gedrag van de ziekte en de reactie op de behandeling, en ons zo op 

weg helpen naar een verdere verfijning van de diagnostiek en hopelijk verbetering van de behandeling 

in de toekomst. 

Na afloop van het onderzoek worden de opgeslagen lichaamsmaterialen gedurende maximaal 15 jaar 

na afloop van het onderzoek bewaard. Het opgeslagen lichaamsmateriaal kan dan eventueel in de 

toekomst worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dat gerelateerd is aan dit onderzoek. Als 

er te zijner tijd behoefte bestaat om de lichaamsmaterialen langer dan genoemde 15 jaar te bewaren, 

zal daarvoor toestemming gevraagd worden aan de medisch-ethische toetsingscommissie, die het 

onderzoek heeft goedgekeurd, 

Als een dergelijke eventuele side studie van start gaat, wordt het lichaamsmateriaal gecodeerd, dat wil 

zeggen van alle persoonlijke gegevens ontdaan, en naar het onderzoekende laboratorium gestuurd. 

Onderzoekers in dit laboratorium hebben dus geen toegang tot uw gegevens. Wij vragen u uw 

toestemming te verlenen om eventueel overblijvend restmateriaal te gebruiken voor dergelijke 

goedgekeurde side studies. Alvorens een dergelijk toekomstig onderzoek plaatsvindt, zal toestemming 

worden gevraagd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie die deze studie heeft beoordeeld 

Tevens vragen wij uw toestemming om, indien er voldoende tumormateriaal aanwezig is, een kleine 

hoeveelheid weefsel hiervan te mogen bewaren in wat men een Tissue Micro Array (TMA) noemt. Dit 

is een methode om hele kleine hoeveelheden lichaamsmateriaal van vele patiënten bij elkaar te 

bewaren, zodat het in de toekomst op zeer efficiënte wijze gebruikt kan worden voor wetenschappelijk 

onderzoek. Ook dit materiaal zal gecodeerd worden opgeslagen. Ook voor deze studies zal een 

procedure worden gevolgd als beschreven onder side studies. 

 
Wat gebeurt er met het afgenomen bloed? 
Het bloed wordt direct geanalyseerd ter controle van uw algehele gezondheidstoestand. De 

bloedmonsters worden overgebracht naar een laboratorium van de opdrachtgever of naar een 

hiermee samenwerkend laboratorium. Alle monsters zijn voorzien van een code, niet van uw naam, 

adres en dergelijke. Ze worden op een veilige plaats bewaard. 

 
Farmacogenetisch onderzoek op bloed 
Indien u daar toestemming voor geeft, kunnen de bloedmonsters door de opdrachtgever gebruikt 

worden voor onderzoek ter verhoging van de kennis over de werkzaamheid van het medicament in 

relatie tot (genetisch bepaalde) eigenschappen van lichaamscellen. U moet daarbij vooral denken aan 

de wijze waarop de stofwisseling van het lichaam het geneesmiddel behandelt. Dat kan van invloed 

zijn op het mogelijk resultaat van de behandeling bij de bewuste ziekte of andere ziekten. Kennis 

hiervan kan ook van belang zijn om de onderzoeksmedicatie of andere geneesmiddelen (verder) te 

ontwikkelen. Tot de mogelijke onderzoeken van dit zo genoemde farmacogenetisch onderzoek 

behoort zogenoemd biomarkeronderzoek naar eiwitten en de stof die eiwitten maakt (RNA). Ook DNA 

onderzoek behoort tot de mogelijkheden. De opdrachtgever kan deze onderzoeken alleen of in 

samenwerking met andere bedrijven of universiteiten doen. Meer over farmacogenetisch onderzoek 
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kunt u lezen verderop in deze informatiebrief. De toestemmingsverklaring vindt op de daarop volgende 

pagina. 

 
Nadere informatie 
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, zowel voorafgaand als tijdens het onderzoek, dan 

kunt u contact opnemen met uw arts of met een van de onderstaande Hematologen: 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, telefonisch te bereiken via 020-5665785 (secretariaat 

hematologie). 

 

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 voor of 

tijdens het onderzoek vragen heeft die u liever niet aan de onderzoeker stelt, kunt u contact opnemen 

met de onafhankelijke arts: Prof. Dr. C. Punt, hoofd afdeling oncologie AMC. Hij is bereikbaar onder 

telefoonnummer 020-5665955 (secretariaat oncologie). 

 

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 bij de afdeling Patiëntenvoorlichting van het AMC. De afdeling 

Patiëntenvoorlichting is te bereiken op telefoonnummer: 020-5663355. 

 
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 

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. 
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Vergoeding van eventuele schade door deelname aan onderzoek 
 
Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade 

door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die zich gedurende de 

deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier jaar na beëindiging van de deelname aan het 

onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is 

gemeld.  

 

De verzekering biedt een maximum dekking van € 450.000,- per proefpersoon, € 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. Dit is opgenomen 

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 niet: 

• schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze 

zich zou voordoen; 

• schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had 

deelgenomen; 

• schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van aanwijzingen of instructies; 

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

nakomeling; 

• die, bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden, het gevolg is van één van deze 

behandelmethoden; 

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

is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen. 

 

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

 

Naam verzekeraar:   ACE European Group Limited  

Adres verzekeraar:  Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam 

Telefoon:   010-2893579 

Faxnummer:   010-2893599 

 

Bij het melden van een schade zijn onderstaande gegevens van belang: 

• de titel van het onderzoek: Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus grootcellig B-

cellymfoom; 

• het protocolnummer: OMB110928; 

• uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) zodat de verzekeraar u kan bereiken voor 

nadere informatie; 

• de naam van uw arts tijdens het onderzoek en, indien van toepassing, de naam van het ziekenhuis 

waar u behandeld bent. 
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TOESTEMMINGSVERKLARING VAN DE PATIËNT VOOR DEELNAME AAN HET ONDERZOEK 
  
 

 

 

Ondergetekende verklaart het volgende: 

1. Ik heb een exemplaar van de patiëntinformatie inclusief de bijlage(n) voor bovenstaand onderzoek 

ontvangen. Ik heb deze informatie gelezen, begrepen en heb voldoende gelegenheid gehad 

hierover na te denken en vragen te stellen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

2. De aard, duur, doel en risico’s en de procedures van dit onderzoek zijn mij volledig duidelijk. 

3. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik te allen tijde kan stoppen met het onderzoek, 

zonder opgaaf van reden, zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn medische behandeling of 

wettelijke rechten. Ik begrijp dat, als ik vroegtijdig stop, de tot dan toe verzamelde gegevens en 

bloed- en weefselmonsters gebruikt zullen worden. 

4. Ik begrijp dat het nodig is dat medewerkers van of namens de opdrachtgever en eventueel de 

Medisch Ethische Toetsingscommissie die dit onderzoek heeft goedgekeurd, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg of een andere overheidsinstantie inzage krijgen in mijn medisch dossier en dat 

hierbij strikte vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Ik geef daarvoor toestemming. 

5. Ik geef toestemming om de onderzoeksgegevens en het afgenomen lichaamsmateriaal gedurende 

15 jaar na afloop van het onderzoek te bewaren. 

6. Ik begrijp dat mij in de toekomst om toestemming gevraagd kan worden als er plannen zijn om mijn 

gegevens of lichaamsmateriaal te gebruiken voor doeleinden die niet in deze informatiebrief zijn 

beschreven. 

7. Ik heb begrepen dat voor het onderzoek een verzekering is afgesloten voor schade die zich 

tijdens het onderzoek of binnen 4 jaar na deelname openbaart. Ik weet dat omschreven is 

waarvoor de verzekering geen dekking biedt en dat ik eventuele schade zo spoedig mogelijk moet 

melden bij de verzekeringsmaatschappij en bij uw arts. 

8. Ik geef toestemming om mijn huisarts over mijn deelname aan dit onderzoek in te lichten. 

9. Ik stem toe deel te nemen aan dit onderzoek. 
10. Ik geef toestemming voor centrale weefseldiagnose herbeoordeling. 
11. Ik geef toestemming om lichaamsmateriaal voor gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de 

studie te bewaren om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor  “nevenstudies”. Mocht de 
medisch-ethische toetsingscommissie in de toekomst goedkeuring geven voor een langere 
bewaartermijn, dan ga ik daarmee akkoord. 

12. Ik geef toestemming om een kleine hoeveelheid weefsel uit het tumormateriaal te laten nemen en 
te bewaren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (‘Tissue Micro Array’).  

 

In te vullen door de patiënt: 

 

Naam patiënt:…………………………………………….  Datum:……………………. 

    

Handtekening patiënt:…………………………………… 

 

 

Ik verklaar dat ik aan bovengenoemde deelnemer het onderzoek heb uitgelegd en dat ik alle vragen 

naar beste weten heb beantwoord: 

 

In te vullen door onderzoeker: 

 

Naam arts: …………………………….……………………   Datum:……………………. 

 

Handtekening onderzoeker: ……………………………… 

Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
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TOESTEMMINGSVERKLARING VAN DE PATIËNT VOOR DEELNAME AAN HET ONDERZOEK 
  
 

 

 

Ondergetekende verklaart het volgende: 

1. Ik heb een exemplaar van de patiëntinformatie inclusief de bijlage(n) voor bovenstaand onderzoek 

ontvangen. Ik heb deze informatie gelezen, begrepen en heb voldoende gelegenheid gehad 

hierover na te denken en vragen te stellen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

2. De aard, duur, doel en risico’s en de procedures van dit onderzoek zijn mij volledig duidelijk. 

3. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik te allen tijde kan stoppen met het onderzoek, 

zonder opgaaf van reden, zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn medische behandeling of 

wettelijke rechten. Ik begrijp dat, als ik vroegtijdig stop, de tot dan toe verzamelde gegevens en 

bloed- en weefselmonsters gebruikt zullen worden. 

4. Ik begrijp dat het nodig is dat medewerkers van of namens de opdrachtgever en eventueel de 

Medisch Ethische Toetsingscommissie die dit onderzoek heeft goedgekeurd, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg of een andere overheidsinstantie inzage krijgen in mijn medisch dossier en dat 

hierbij strikte vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Ik geef daarvoor toestemming. 

5. Ik geef toestemming om de onderzoeksgegevens en het afgenomen lichaamsmateriaal gedurende 

15 jaar na afloop van het onderzoek te bewaren. 

6. Ik begrijp dat mij in de toekomst om toestemming gevraagd kan worden als er plannen zijn om mijn 

gegevens of lichaamsmateriaal te gebruiken voor doeleinden die niet in deze informatiebrief zijn 

beschreven. 

7. Ik heb begrepen dat voor het onderzoek een verzekering is afgesloten voor schade die zich 

tijdens het onderzoek of binnen 4 jaar na deelname openbaart. Ik weet dat omschreven is 

waarvoor de verzekering geen dekking biedt en dat ik eventuele schade zo spoedig mogelijk moet 

melden bij de verzekeringsmaatschappij en bij uw arts. 

8. Ik geef toestemming om mijn huisarts over mijn deelname aan dit onderzoek in te lichten. 

9. Ik stem toe deel te nemen aan dit onderzoek. 
10. Ik geef toestemming voor centrale weefseldiagnose herbeoordeling. 
11. Ik geef toestemming om lichaamsmateriaal voor gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de 

studie te bewaren om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor  “nevenstudies”. Mocht de 
medisch-ethische toetsingscommissie in de toekomst goedkeuring geven voor een langere 
bewaartermijn, dan ga ik daarmee akkoord. 

12. Ik geef toestemming om een kleine hoeveelheid weefsel uit het tumormateriaal te laten nemen en 
te bewaren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (‘Tissue Micro Array’).  

 

In te vullen door de patiënt: 

 

Naam patiënt:…………………………………………….  Datum:……………………. 

    

Handtekening patiënt:…………………………………… 

 

 

Ik verklaar dat ik aan bovengenoemde deelnemer het onderzoek heb uitgelegd en dat ik alle vragen 

naar beste weten heb beantwoord: 

 

In te vullen door onderzoeker: 

 

Naam arts: …………………………….……………………   Datum:……………………. 

 

Handtekening onderzoeker: ……………………………… 

Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
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AANVULLEND ONDERZOEK: FARMACOGENETISCH ONDERZOEK 
 

 

 

 

U wordt ook gevraagd om toestemming te geven voor deelname aan aanvullend wetenschappelijk 

onderzoek, farmacogenetisch onderzoek genoemd. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om 

te bestuderen waarom niet iedere patiënt op dezelfde manier reageert op een geneesmiddel. 

Wetenschappers zoeken bij dit onderzoek naar verschillen in erfelijk materiaal (genen) van de 

proefpersonen, die deze verschillende reacties zouden kunnen verklaren. Genen krijgen we van onze 

ouders. Verschillen daarin beïnvloeden mogelijk de manier waarop ons lichaam op een geneesmiddel 

reageert. 

 

Voor farmacogenetisch onderzoek is 10 ml bloed nodig. Het bloedmonster wordt maximaal 15 jaar 

bewaard. 

 

U bent vrij om te beslissen om wel of niet mee te doen aan dit farmacogenetisch onderzoek. Als u dat 

niet doet, kunt u wel aan het hoofdonderzoek meedoen. Ook kunt u later besluiten om alsnog mee te 

doen. Uw besluit om mee te doen kunt u op ieder moment ongedaan maken. Alleen informatie die tot 

dat moment verzameld is, zal worden bewaard en gebruikt. 

 

U krijgt geen vergoeding voor uw deelname. 

 

De uitslagen zijn alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en zijn niet van belang voor uw 

behandeling. De uitslag van uw monster wordt u dan ook niet meegedeeld. U hebt zelf dus geen 

voordeel van uw medewerking. Toekomstige patiënten kunnen door de vergaarde kennis er mogelijk 

wel baat bij hebben. 

 

De uitkomsten van het onderzoek zijn eigendom van de opdrachtgever. Deze uitkomsten kunnen een 

geldelijke waarde vertegenwoordigen. Door het tekenen van de toestemmingsverklaring gaat u 

akkoord met dit eigendomsrecht van de opdrachtgever en met het feit dat u geen aanspraak kunt 

maken op enige financiële vergoeding. 

 

In de informatiebrief over het hoofdonderzoek heeft u kunnen lezen over de afgesloten verzekering, 

de vertrouwelijke omgang met uw onderzoeksgegevens en het gebruik van de verkregen informatie. 

Deze informatie is ook van toepassing op dit farmacogenetische onderzoek. 

 

Als u bereid bent tot medewerking aan dit farmacogenetisch onderzoek, verzoeken wij u om de 

toestemmingsverklaring op de laatste pagina te ondertekenen. 

Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
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SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING PATIËNT: DEELNAME AAN FARMACOGENETISCH 
ONDERZOEK 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ik heb een exemplaar van de patiëntinformatie inclusief de bijlage over farmacogenetisch onderzoek 

ontvangen. Ik heb deze informatie gelezen, begrepen en heb voldoende gelegenheid gehad 

hierover na te denken en vragen te stellen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

2. De aard en procedures van dit onderzoek zijn mij volledig uitgelegd. 

3. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik te allen tijde kan stoppen met het onderzoek, 

zonder opgaaf van reden, zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn medische behandeling of 

wettelijke rechten. 

4. Ik stem toe dat mijn bloedmonster tot 15 jaar nadat de laatste deelnemer het onderzoek heeft 

voltooid, bewaard wordt. 

5. Ik stem toe deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

In te vullen door de patiënt: 

 

 

Naam patiënt:……………………………………………. Datum:……………………. 

 

Handtekening patiënt:…………………………………… 

 

Ik verklaar dat ik aan bovengenoemde deelnemer het onderzoek heb uitgelegd en dat ik alle vragen naar 

beste weten heb beantwoord: 

 

In te vullen door onderzoeker: 

 

Naam arts: ……………………………………………….…   Datum:……………………. 

 

 

Handtekening onderzoeker: ……………………………… 

Onderdeel van het volgende hoofdonderzoek: Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus 
grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
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SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING PATIËNT: DEELNAME AAN FARMACOGENETISCH 
ONDERZOEK 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ik heb een exemplaar van de patiëntinformatie inclusief de bijlage over farmacogenetisch onderzoek 

ontvangen. Ik heb deze informatie gelezen, begrepen en heb voldoende gelegenheid gehad 

hierover na te denken en vragen te stellen. Al mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

2. De aard en procedures van dit onderzoek zijn mij volledig uitgelegd. 

3. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik te allen tijde kan stoppen met het onderzoek, 

zonder opgaaf van reden, zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn medische behandeling of 

wettelijke rechten. 

4. Ik stem toe dat mijn bloedmonster tot 15 jaar nadat de laatste deelnemer het onderzoek heeft 

voltooid, bewaard wordt. 

5. Ik stem toe deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

In te vullen door de patiënt: 

 

 

Naam patiënt:……………………………………………. Datum:……………………. 

 

Handtekening patiënt:…………………………………… 

 

Ik verklaar dat ik aan bovengenoemde deelnemer het onderzoek heb uitgelegd en dat ik alle vragen naar 

beste weten heb beantwoord: 

 

In te vullen door onderzoeker: 

 

Naam arts: ……………………………………………….…   Datum:……………………. 

 

 

Handtekening onderzoeker: ……………………………… 

 

 

Onderdeel van het volgende hoofdonderzoek: Ofatumumab voor de behandeling van recidief diffuus 
grootcellig B-cellymfoom (OMB110928) 
 


