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 Informatie voor de patiënt en toestemmingsformulier 

 
Opdrachtgever: Janssen-Cilag International NV, in Nederland vertegenwoordigd 

door Global Clinical Operations (GCO), Janssen-Cilag B.V.  
Dr. Paul Janssenweg 150, 5026 RH, Tilburg 

Protocolnummer: PCI-32765MCL3002 
  
Titel van het protocol: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek in 

fase 3 van de Brutons tyrosinekinase (BTK) -remmer, PCI-32765 
(Ibrutinib), in combinatie met Bendamustine en Rituximab (BR) bij 
patiënten met pas gediagnosticeerd mantelcellymfoom (MCL)   
 

Vereenvoudigde titel:        Ibrutinib als eerste behandeling bij patiënten met MCL (SHINE) 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). 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. 
Ook is er een onafhankelijke persoon, die veel weet van het onderzoek. Lees ook de Algemene 
brochure. 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 een van de andere 
onderzoekers van het ziekenhuis waar u wordt behandeld. In bijlage C vindt u alle contactgegevens 
van uw ziekenhuis. 
 
Een beschrijving van het klinische onderzoek is beschikbaar op www.clinicaltrials.gov, zoals vereist in 
de Amerikaanse wet. Deze website bevat geen informatie die u kan identificeren. De website zal 
hoogstens een samenvatting van de onderzoeksresultaten bevatten. 
 
1. Wat is het doel van het onderzoek? 
Ongeveer 520 patiënten zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. Wetenschappelijk 
onderzoek wordt gedaan om te weten te komen wat de beste manier is om patiënten te behandelen. 
Een geneesmiddel wordt op mensen getest nadat het al bestudeerd is in het laboratorium en op 
dieren. Het experimentele geneesmiddel dat in dit onderzoek wordt gebruikt heet Ibrutinib (PCI-
32765). Ibrutinib wordt getest om te kijken of het mogelijk effectief kan zijn bij de behandeling van 
patiënten met MCL die voordien nog geen enkele behandeling voor de ziekte hebben gekregen (pas 
gediagnosticeerd). 
Mantelcellymfoom is een soort kanker van de lymfklieren. De lymfklieren helpen om infecties en 
aandoeningen te bestrijden. 
Ibrutinib is een nieuw geneesmiddel bekend als ‘Bruton’s tyrosinekinaseremmer (BTK-remmer)’. Dit is 
een experimenteel geneesmiddel dat het enzym blokkeert dat de groei en overleving van lymfocyten 
beïnvloedt. Het blokkeren van dit enzym is een belangrijk mechanisme om kankercellen te doden. Ook 
wordt Ibrutinib getest in andere onderzoeken voor andere ziekten. 
 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Ibrutinib wordt ontwikkeld door Janssen Research & Development LLC. en Pharmacyclics Inc. 
 
Het doel van dit onderzoek is de effecten (zowel goede als slechte) van Ibrutinib te bestuderen 
wanneer het samen met Bendamustine (Levact) + Rituximab (MabThera) wordt gegeven, vergeleken 
met Bendamustine en Rituximab alleen. 
 
2. Welke behandeling wordt onderzocht?  
Geen enkele regelgevende autoriteit heeft Ibrutinib tot nu toe goedgekeurd voor patiënten met 
lymfklierkanker. Daarom mag het alleen gebruikt worden in een wetenschappelijk onderzoek als dit. 
De combinatie van Bendamustine en Rituximab is niet goedgekeurd als behandeling voor pas 
gediagnosticeerd MCL, maar wordt in vele landen gebruikt om deze patiënten te behandelen. 
 
Bendamustine, verkocht als LEVACT, is door de Nederlandse overheid goedgekeurd voor de 
behandeling van patiënten met verschillende soorten lymfklierkanker, zoals non-Hodgkin-lymfoom. 
Bendamustine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die alkylerende middelen worden 
genoemd. Het werkt door bestaande kankercellen te doden en de groei van nieuwe kankercellen te 
beperken.  
Rituximab, verkocht als MABTHERA, is goedgekeurd door de Nederlandse overheid voor de 
behandeling van patiënten met verschillende soorten lymfklierkanker en chronische lymfatische 
leukemie, en sommige immunologische ziekten, zoals reumatoïde artritis (RA). Rituximab behoort tot 
een klasse van geneesmiddelen die biologische anti-kanker middelen worden genoemd. Het werkt 
door de dood van tumorcellen te veroorzaken die zich op abnormale wijze hebben vermenigvuldigd. 
 
Uw onderzoeksarts kan u meer informatie geven over het gebruik van deze geneesmiddelen.  
Alle patiënten in dit onderzoek krijgen een behandeling met een combinatie van middelen. De 
behandeling die u zult krijgen bestaat uit de combinatie van Bendamustine en Rituximab gedurende 
maximaal 6 cycli. Elke cyclus duurt 28 dagen. Bendamustine wordt gegeven door middel van een 
injectie in uw ader op de eerste dag en de tweede dag van elke cyclus. Rituximab wordt ook gegeven 
door middel van een injectie op de eerste dag van elke cyclus. Naast deze middelen krijgt u ofwel 
Ibrutinib, ofwel placebocapsules. Placebocapsules zien er precies hetzelfde uit als Ibrutinib en worden 
op dezelfde manier gegeven, maar er zit geen actief geneesmiddel in. Welke capsule u zult krijgen 
wordt door toeval bepaald (zoals het opgooien van een munt). Dit betekent dat niet iedereen in het 
onderzoek Ibrutinib zal krijgen. U hebt evenveel kans dat u Ibrutinib krijgt of placebo. 
U neemt ofwel de capsules Ibrutinib, ofwel de placebocapsules dagelijks. U blijft ze nemen totdat het 
onderzoek afgelopen is of totdat uw toestand verslechtert. 
Terwijl het onderzoek loopt zullen noch u noch uw onderzoeksarts (of zijn/haar personeel) weten in 
welke behandelingsgroep u zit. In noodgevallen, kan uw onderzoeksarts echter snel achterhalen in 
welke behandelingsgroep u zit. 

Hoe wordt het onderzoeksgeneesmiddel ingenomen? 
Ibrutinib: 
Als u beslist om aan dit onderzoek deel te nemen, stemt u ermee in om het onderzoeksgeneesmiddel 
in te nemen volgens de aanwijzingen van het onderzoekspersoneel.  
Het onderzoeksgeneesmiddel is een capsule van ongeveer 2 centimeter. 
U neemt de capsules in zijn geheel in met een glas water (ongeveer 240 ml) elke dag. U neemt alle 
capsules tegelijk in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, tenminste 30 minuten vóór het eten of ten 
minste 2 uur na een maaltijd. Open de capsules niet en los ze niet op.  
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U mag geen grapefruit of bittere sinaasappelen (ook geen marmelade) eten of het sap ervan drinken 
zolang u Ibrutinib capsules inneemt, omdat dit een invloed kan hebben op het 
onderzoeksgeneesmiddel. 
Het aantal capsules dat u elke dag moet innemen wordt aangegeven in het dagboek dat u krijgt. 
Als u een dosis vergeet, mag u deze nog innemen tot 6 uur na het tijdstip waarop u deze normaal 
ingenomen zou hebben. Als het langer is dan 6 uur, moet u de dosis overslaan en de capsules de 
volgende dag op het gebruikelijke tijdstip innemen. 
Op de dagen dat spiegels worden bepaald van ibrutinib (farmacokinetiek), wordt u gevraagd de 
capsules in te nemen in het ziekenhuis in plaats van thuis.  
Het kan gebeuren dat u bijwerkingen krijgt van het onderzoeksgeneesmiddel (zie het hoofdstuk ‘Wat 
zijn de mogelijke bijwerkingen’ hierna). In dit geval beslist uw onderzoeksarts of u de hoeveelheid 
geneesmiddelen die u neemt, moet veranderen. 
 
Zal het onderzoeksgeneesmiddel beschikbaar zijn na afloop van het onderzoek? 
Nadat het onderzoek is afgelopen, zal de opdrachtgever u lbrutinib blijven verstrekken als uw 
onderzoeksarts van mening is dat u voordeel heeft bij de behandeling. 
Uw onderzoeksarts zal de regels uitleggen die de opdrachtgever heeft vastgelegd voor het gebruik 
van Ibrutinib. 
 
3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Hieronder vindt u een lijst van alles wat er tijdens het onderzoek gebeurt. Vóór er enige 
onderzoeksprocedure wordt uitgevoerd, zal u gevraagd worden dit toestemmings- en informatie 
formulier te ondertekenen. Uw onderzoeksarts of iemand van de betrokken afdeling zal deze tests 
uitvoeren om te zien of u past binnen de criteria van dit onderzoek. Sommige van de deze tests 
worden herhaald tijdens het onderzoek. Onderzoeken die extra of vaker worden gedaan in het kader 
van het onderzoek zijn schuin gedrukt. 
• Bespreking van medische voorgeschiedenis: gevraagd wordt naar uw algemene medische 

geschiedenis, inclusief de geschiedenis van uw MCL. 
• Overzicht van medicatie: gevraagd wordt welke medicatie u momenteel gebruikt. 
• Lichamelijk onderzoek: U ondergaat een volledig medisch onderzoek. 
• Vitale parameters: meten van hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, lengte en gewicht. 
• ECG (ook elektrocardiogram genoemd). Er zal een ECG gemaakt worden. 
• Endoscopie: Met deze procedure kan uw onderzoeksarts uw maag en darmen bekijken. Dit wordt 

alleen uitgevoerd als uw maag en darmen door de ziekte aangetast zijn. Indien het aanwezig was bij 
aanvang bij start van dit onderzoek, zal het alleen worden herhaald om te bevestigen dat de ziekte is 
verdwenen. 

 • CT-scan: een CT-scan van uw nek, borstkas, buik en bekken wordt gemaakt. CT-scans worden 
uitgevoerd tijdens de screening, om de 12 weken in het eerste jaar en daarna om de 16 weken. Een 
CT-scan is een belangrijk onderzoek om uw ziekte te vervolgen. Het is uiterst belangrijk dat u zich 
aan bovenstaande planning houdt. Dit is vaker dan u buiten het onderzoek zou krijgen. Dan worden 
in principe 3 CT-scans gedaan (voor start, tijdens en aan het eind van de behandeling). 

• PET-scan (Positron Emission Tomography): Een PET-scan kan artsen helpen de aanwezigheid van 
kanker in uw lichaam te lokaliseren. Uw onderzoeksarts voert een PET-scan uit als uw ziektestatus 
verandert. Dit is vaker dan u buiten het onderzoek zou krijgen. Dan worden in principe 2 PET-scans 
gedaan (voor start en aan het eind van de behandeling). 

• Een kopie van uw CT- en PET-scans wordt anoniem door de opdrachtgever verzameld. Deze scans 
worden bewaard en indien nodig bekeken. Ter bescherming van uw privacy worden de scans zo 
bewerkt dat u niet herkenbaar bent. Uw scans worden niet verkocht, uitgeleend of gegeven aan 
anderen voor hun eigen gebruik. Onderzoekspartners die samenwerken met de opdrachtgever 
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mogen geen scans delen met iemand die niet gemachtigd is door de opdrachtgever. De 
opdrachtgever zal controleren wat er met uw scans wordt gedaan. 

• Beenmergafnames: Een beenmergbiopsie en -aspiraat is vereist om het stadium van uw 
aandoening te bevestigen. Als er bij u nog geen beenmergmateriaal werd afgenomen binnen 60 
dagen vóór het begin met de onderzoeksmedicatie, zal uw onderzoeksarts beenmerg bij u afnemen. 

 Indien de ziekte bij aanvang aanwezig was in het bot, kan uw onderzoeksarts later tijdens dit 
onderzoek nogmaals beenmergmateriaal afnemen om te bevestigen dat de ziekte geheel verdwenen 
is. 

 • Bevestiging van de diagnose van mantelcellymfoom: Uw onderzoeksarts zal vragen om 
materiaal of een “weefselblokje“ te verkrijgen van het klierbiopt dat op het ogenblik van uw diagnose 
is genomen. 

- Om uw diagnostische biopsie materiaal te verkrijgen neemt uw onderzoeksarts mogelijk contact 
op met uw onderzoeksarts die de diagnose van uw ziekte heeft gesteld. Dit weefsel zal worden 
gebruikt om te bevestigen dat u mantelcellymfoom hebt. Als eerdere biopsieën niet voorhanden 
zijn wordt er een nieuwe biopsie bij u gedaan. 
- Een lymfklierbiopsie is een chirurgische ingreep waarbij een klein sneetje in de huid wordt 
gemaakt om een gedeelte van de lymfklier of de hele lymfeklier te verwijderen.  
- De opdrachtgever heeft bevestiging van de diagnose nodig alvorens het onderzoek van start 
gaat. In sommige gevallen kan de start van uw behandeling hierdoor vertraging oplopen. 

• Zwangerschapstest: Als u een vrouw bent en zwanger kunt worden, wordt er ook een 
zwangerschapstest gedaan met bloed, of urine. Bij een positief resultaat mag u niet aan het 
onderzoek deelnemen.  

• Bloedafname: Er wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit een ader in uw arm voor 
routinetests. Gedurende dit onderzoek zal er ongeveer 400 ml worden afgenomen. Soms is het 
nodig om tests te herhalen. Als dit gebeurt, zal het totale volume af te nemen bloed meer zijn. Uw 
bloed wordt gebruikt voor controle van:  

- Uw algemene gezondheid,  
- Tekenen van MCL en om te bepalen of er tumorcellen in uw bloedbaan zijn, 
- Hoe uw lichaam het onderzoeksgeneesmiddel verwerkt. Hiertoe wordt bloed afgenomen 

voordat u het onderzoeksgeneesmiddel krijgt en erna. Dit gebeurt op de tweede dag van cycli 
1, 2 en 3. Op deze dagen wordt u verzocht om uw onderzoeksmedicijnen mee te nemen naar 
uw afspraak. Bloedafname zal worden gedaan vóór u de onderzoeksmedicijnen inneemt en 1, 
2 en 4 uur na inname. 

• Dagboek: U ontvangt een dagboek, hierin noteert u één maal per dag of u het onderzoeks- 
geneesmiddel hebt genomen. U brengt het dagboek mee wanneer u naar het onderzoekscentrum 
komt. 

• Vragenlijsten: U wordt gevraagd twee vragenlijsten in te vullen: op dag 1 van elke cyclus, elke 12 
weken gedurende de eerste 12 maanden van de onderhoudsfase en vervolgens om de 16 weken 
tijdens de onderhoudsfase van het onderzoek Gedurende de opvolgingsfase zal u 3x (om de 16 
weken) gevraagd worden om nog 1 vragenlijst in te vullen. Er wordt gevraagd naar de invloed van de 
ziekte op uw leven. Dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Oogtests: Indien u ernstige problemen heeft of krijgt met uw ogen (zoals wazig zien), kan uw 
onderzoeksarts een oogonderzoek  laten uitvoeren.  
In de tabel op bijlage B van dit document staat wat er tijdens elk bezoek wordt gedaan. 

 
Hoe lang duurt mijn deelname aan dit onderzoek? 
Hoe lang u aan dit onderzoek deelneemt is afhankelijk van uw respons op de behandeling en wanneer 
u start. Voor het onderzoek bezoekt u uw onderzoeksarts tot 15 keer in het eerste jaar (een belangrijk 
deel hiervan is standaardzorg) en vervolgens ongeveer 7 keer elk jaar daarna. Afhankelijk van 
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wanneer u begon met het onderzoek en hoe u op de behandeling reageert, kunt u gedurende 
maximaal ongeveer 6½ jaar aan het onderzoek deelnemen. Indien nodig zullen extra bezoeken 
worden gepland. 
Verwacht wordt dat het onderzoek ongeveer 5 jaar zal duren nadat de laatste patiënt in het onderzoek 
is ingeschreven. 
 
Het onderzoek is opgedeeld in 4 onderdelen: 
• Screening: Als u aan dit onderzoek wilt deelnemen, gaat uw onderzoeksarts eerst na of u past 
binnen de criteria. Dit wordt screening genoemd. Nadat deze screening is voltooid, zal uw 
onderzoeksarts de resultaten beoordelen en u laten weten of u past binnen de criteria voor deelname. 
• Initiële behandeling: U krijgt 6 cycli Bendamustine en Rituximab naast Ibrutinib of  placebo. Deze 
behandeling duurt maximaal 24 weken (6 cycli van 28 dagen). 
• Onderhoud: Als uw ziekte verbetert na de initiële behandeling, kan de behandeling met Rituximab 
en Ibrutinib of Rituximab en placebo voortgezet worden gedurende maximaal 2 jaar. Na 2 jaar wordt 
de Rituximab gestopt en kunt u verder gaan met Ibrutinib of placebo als uw ziekte niet verslechterd is. 
Wanneer u stopt met het nemen van het onderzoeksgeneesmiddel zal uw onderzoeksarts beslissen 
welke verdere behandeling u nodig hebt. U keert naar het onderzoekscentrum terug binnen 30 dagen 
na uw laatste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel. Hierna volgt de opvolgingsfase. 
• Opvolging: Uw onderzoeksarts neemt om de 16 weken contact met u op. Als u met de behandeling 
bent gestopt zonder ziekteverergering, brengt u om de 16 weken na uw laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel een bezoek aan het onderzoekscentrum om uw ziekte te evalueren. 
U krijgt een kaartje waarop staat dat u aan dit onderzoek deelneemt en met wie u contact kunt 
opnemen voor informatie. Het is aan te raden dit altijd bij u te dragen. 

 
4. Wat wordt er van u verwacht? 
Tijdens uw deelname aan het onderzoek wordt van u verwacht: 
• juiste en nauwkeurige medische informatie te verstrekken  
• Uw onderzoeksarts te informeren over alle problemen tijdens het onderzoek  
• Uw onderzoeksarts te vertellen over elk nieuw geneesmiddel dat u tijdens het onderzoek gaat 
innemen 
•  alle CT- en PET-scans te ondergaan die voor het onderzoek vereist zijn, evenals alle andere tests in 
het onderzoek 
• de dagboekkaarten in te vullen en ze met u meenemen naar afspraken 
• het onderzoeksgeneesmiddel in te nemen volgens de instructies 
•  niets te eten van middernacht totdat u de eerste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel heeft 

gekregen en tot ongeveer 30 minuten nadat u het onderzoeksgeneesmiddel / placebo heeft 
gekregen. Dit is nodig op dagen 2 van cycli 1, 2 en 3. Uw onderzoeksarts zal u instructies geven. 

• alle ongebruikte onderzoeksgeneesmiddelen en de lege verpakkingen bij elke afspraak terug te 
brengen naar uw onderzoeksarts 
• het onderzoeksgeneesmiddel bij kamertemperatuur te bewaren 
•  het onderzoeksgeneesmiddel buiten het bereik van kinderen te bewaren 
• dat u zich aan alle afspraken met uw onderzoeksarts zal houden 
 
Tijdens uw deelname aan het onderzoek, mag u NIET: 
• deelnemen aan een ander medisch wetenschappelijk onderzoek 
• iets eten of drinken dat gemaakt is met grapefruit 
• iets eten of drinken dat gemaakt is met bittere sinaasappelen, inclusief marmelade 
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• andere (genees)middelen innemen tenzij uw onderzoeksarts dat vooraf heeft goedgekeurd. Dit 
omvat zowel vrij als alleen op voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen (inclusief vitaminen en kruiden) 
• uw onderzoeksgeneesmiddel aan iemand anders geven 
• zwanger worden of uw partner zwanger maken 
• indien u man bent, mag u geen sperma doneren gedurende het onderzoek tot 3 maanden na de 
laatste dosering van het onderzoeksgeneesmiddel. 
 
5. Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?  
Een deel van de handelingen en procedures die tijdens dit onderzoek zullen worden uitgevoerd zullen 
ook worden gedaan als u niet deelneemt aan dit onderzoek. Wellicht dat sommige onderzoeken vaker 
gedaan worden (zoals bijvoorbeeld CT-scans en bloedafnames voor wetenschappelijk onderzoek). 
Het bloed dat bij u wordt afgenomen wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Deze 
materialen kunnen worden gebruikt om wetenschappers te helpen te begrijpen hoe Ibrutinib mogelijk 
werkt of waarom het bijwerkingen kan veroorzaken. Deze materialen kunnen wetenschappers ook 
helpen de ziekte mantelcellymfoom te begrijpen. Ze kunnen ook worden gebruikt om te onderzoeken 
waarom mensen mogelijk anders reageren op Ibrutinib of om testen te ontwikkelen die verwant zijn 
met Ibrutinib of mantelcellymfoom. 
De resultaten van dit aanvullend onderzoek zullen niet worden gebruikt voor uw medische zorg. Zij 
zullen niet worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot uw gezondheid. Daarom 
worden deze resultaten niet aan u of uw onderzoeksarts gegeven. 
 
6. Wat zijn de andere mogelijke behandelingen?  
In plaats van deel te nemen aan dit onderzoek kunt u kiezen voor een standaardbehandeling met 
chemotherapie (behandeling met celremmende of celdodende medicijnen), immunotherapie 
(behandeling met medicijnen die de eigen afweer stimuleren), of een combinatie hiervan (zoals R-
CHOP) en mogelijk nog andere behandelingen. Uw onderzoeksarts zal dit met u bespreken en u de 
voor -en nadelen uitleggen van deze andere behandelingen. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden.  
 
7. Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 
Bij elk bezoek bekijkt uw onderzoeksarts uw medicatie samen met u. Hij of zij vraagt ook naar 
eventuele bijwerkingen. Bijwerkingen zijn alle onverwachte, ongewenste of soms onaangename 
reacties die mogelijk het gevolg zijn van het nemen van een geneesmiddel of het volgen van een 
procedure. 
Bijwerkingen van Bendamustine en Rituximab staan vermeld in de bijsluiter van dit product. U kunt 
deze bijsluiter krijgen en deze zal met u worden besproken. Voor zover bekend zijn er geen risico’s 
verbonden aan het gebruik van de placebo. 
 
Risico’s en bijwerkingen van Ibrutinib 
Het kan zijn dat u bijwerkingen krijgt tijdens uw deelname aan dit onderzoek. U moet het 
onderzoekspersoneel uw bijwerkingen melden. De bijwerkingen hieronder werden gemeld door 
patiënten die Ibrutinib hebben gekregen in klinisch onderzoek. 
De meest voorkomende bijwerkingen, die optraden bij één op 3-4 patiënten waren: 
• Diarree  
• Vermoeidheid 

• Misselijkheid 
• Infectie 

Andere bijwerkingen die werden waargenomen bij één op 5-10 patiënten: 
• Hoesten  
• Zwelling van de handen of voeten   
• Uitslag / jeuk  
• Verkoudheid (infectie van de bovenste 

   
• Spierpijn  
• Kortademigheid  
• Braken 
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luchtwegen)  
• Koorts 
• Duizeligheid 
• Constipatie 
•Gewrichtspijn 
•Blauwe plekken (kneuzingen) 
• Hoofdpijn 
•Te weinig rode bloedcellen  

• Maagpijn (buikpijn) 
• Spierkrampen (spierspasmen)  
• Verminderde eetlust  
• Brandend maagzuur 
• Te weinig bloedplaatjes, cellen die helpen bij de 
bloedstolling 
• Te weinig witte bloedcellen, cellen die infectie 
helpen bestrijden 

De meeste van deze bijwerkingen waren licht tot matig; er hebben zich echter ook ernstige 
bijwerkingen voorgedaan. Sommige bijwerkingen waren ernstig genoeg om te leiden tot 
ziekenhuisopname, invaliditeit en soms overlijden. De belangrijke ernstige bijwerkingen, die werden 
waargenomen bij één op 11-100 patiënten waren: 
• Onvoldoende vochtopname 
• Te weinig witte bloedcellen met koorts  
• Abnormaal hartritme 
• Bloeding rond de hersenen  
• Overtollige vloeistof in de bekleding van de 
longen  
• Acuut nierletsel (acuut nierfalen) 
 

• De longen die niet naar behoren functioneren  
• Verhoogd urinezuurgehalte in het bloed  
• Verlaagd kaliumgehalte in het bloed  
• Verhoogd calciumgehalte in het bloed  
• Flauwvallen 

 
Andere zeldzame (waargenomen bij minder dan één op 100 patiënten) ernstige bijwerkingen waarvan 
u op de hoogte moet zijn: 
• Allergische reacties 
• Beroerte met hersenbloeding 
• Bloederige ontsteking van de dikke darm 
• Tumorceldood met vrijkomen van chemische stoffen in het bloed 
• Te weinig van alle bloedcellen 
• Vergroting van de milt 
• Inflammatoire toestand van het gehele lichaam 
 
 
Lymfocytose en leukostase: Mogelijk hebt u een stijging van het aantal lymfocyten – dat is een soort 
witte bloedcel – in uw bloed.  Dit kan zich voordoen tijdens de eerste paar weken van de behandeling 
en u mag er niet van uitgaan dat deze toename van het aantal witte bloedcellen een progressie van 
uw ziekte betekent. Deze toename kan enkele weken tot maanden duren. Een verhoogd aantal witte 
bloedcellen in uw bloed kan de bloedstroom verminderen en leiden tot bloeding of klontervorming 
(leukostase).  Geïsoleerde gevallen van deze gebeurtenissen werden gemeld bij patiënten die 
behandeld zijn met ibrutinib.  Uw arts zal uw bloed in het oog houden en dient indien nodig een extra 
behandeling toe. Bespreek met uw onderzoeksarts over wat uw testresultaten betekenen. 
 
• Effecten op het bloed: Mogelijk ervaart u kneuzingen of bloedingen tijdens de behandeling met 
ibrutinib.  In zeldzame gevallen kunnen zich ernstige inwendige bloedingen, zoals bloedingen in de 
maag, darmen of de hersenen voordoen.  Als u andere geneesmiddelen of supplementen neemt die 
het risico op bloedingen vergroten, zoals aspirine, niet-steroïdale ontstekingswerende 
geneesmiddelen (NSAIDs) of geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedklontering of een 
beroerte te voorkomen of te behandelen, kan ibrutinib dit risico vergroten.  Bloedverdunners zoals 
warfarine of andere vitamine K-antagonisten mogen niet samen met ibrutinib worden genomen.  
Supplementen zoals visolie en vitamine E-preparaten moeten worden vermeden terwijl u ibrutinib 
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neemt. Neem contact op met uw onderzoeksarts als u signalen merkt van ernstige bloedingen, zoals 
bloed in uw ontlasting of urine of bloedingen die lange tijd aanhouden of die u niet onder controle 
krijgt. 
  
Allergische reacties: Soms reageren mensen allergisch op geneesmiddelen. Ernstige allergische 
reacties kunnen levensbedreigend zijn. Als u allergisch reageert op Ibrutinib, kunt u uitslag, zware of 
fluitende ademhaling, plotselinge lage bloeddruk met een licht gevoel in uw hoofd / duizeligheid, 
zwelling rond de mond, keel of ogen, hartkloppingen en transpireren ervaren. 
Voordat u begint met dit onderzoeksgeneesmiddel, moet u uw onderzoeksarts vertellen over uw 
mogelijke geneesmiddelallergieën. U moet uw onderzoeksarts onmiddellijk elk hierboven genoemde 
symptoom van allergie melden. 
 
Overige maligniteiten: Andere kwaadaardige ziekten werden waargenomen bij patiënten die 
behandeld werden met ibrutinib. Dit zijn vaste tumoren, huidkanker en bloedkanker. Het verband met 
ibrutinib is niet bekend. Breng uw onderzoeksarts op de hoogte als u een nieuwe kanker ontwikkelt 
terwijl u ibrutinib neemt. 
 
Wisselwerking met andere geneesmiddelen: 
Sommige voedingsmiddelen zoals grapefruit (pompelmoes) en bittere sinaasappelen, en sommige 
geneesmiddelen kunnen met de manier waarop uw lichaam ibrutinib verwerkt beïnvloeden. Door deze 
beïnvloeding kan de hoeveelheid ibrutinib in uw lichaam hoger of lager zijn dan verwacht.  Het kan 
ook zijn dat de inname van het onderzoeksgeneesmiddel samen met uw gebruikelijke 
geneesmiddelen of supplementen, inclusief visolie, vitamine E of andere vitaminen, een invloed heeft 
op het effect van uw gebruikelijke geneesmiddelen of supplementen. Het is zeer belangrijk dat u sap 
van grapefruit (pompelmoes) en bittere sinaasappelen vermijdt en uw onderzoeksarts op de hoogte 
brengt van alle geneesmiddelen of supplementen die u tijdens het onderzoek gebruikt. Zorg dat u uw 
onderzoeksarts of het onderzoekspersoneel onmiddellijk elke bijwerking meldt om schade te 
voorkomen. 
  
Onderbreking van het gebruik van geneesmiddelen voor chirurgische ingrepen: 
Ibrutinib kan het risico op bloedingen met elke chirurgische procedure vergroten.  Ibrutinib moet 
worden stopgezet gedurende minstens 3 tot 7 dagen voor en na een chirurgische ingreep, afhankelijk 
van het soort ingreep en het risico op bloedingen. Neem contact op met uw onderzoeksarts als er voor 
u chirurgische ingrepen gepland zijn. Voor noodingrepen moet het gebruik van ibrutinib worden 
stopgezet na de ingreep totdat de operatiewond redelijk genezen is (er geen vloeistof meer uit lekt).   
Neem zo snel mogelijk contact op met uw onderzoeksarts en hij/zij zal u zeggen wanneer u moet 
stoppen met ibrutinib en wanneer u er opnieuw mee kunt beginnen na een chirurgische ingreep. 
 
Naast de hierboven opgesomde risico's kunnen er soms nog onbekende of onverwachte bijwerkingen 
optreden bij gebruik van Ibrutinib. U ontvangt tijdig bericht over elke nieuwe informatie of verandering 
in de testprocedures die uw bereidheid om aan het onderzoek deel te blijven nemen kan beïnvloeden. 
Vertel al uw bijwerkingen aan uw onderzoeksarts of diens personeel. Mogelijk kan uw onderzoeksarts 
u geneesmiddelen geven om de bijwerkingen tegen te gaan en te verhinderen dat ze erger worden. 
Uw onderzoeksarts kan ook beslissen om enige tijd te stoppen met Ibrutinib of de dosis te verlagen, 
om u de gelegenheid te geven bij te komen van de bijwerkingen. 
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Mogelijke bijwerkingen van onderzoeksprocedures / tests 
• Bloedafname: pijn, bloeding, blauwe plekken, licht gevoel in het hoofd / duizeligheid, flauwvallen en 
in zeldzame gevallen vorming van een bloedstolsel of infectie met roodheid en irritatie van de ader. 
• Beenmergafname: Eerst wordt er op de plaats van de afname een verdovingsmiddel toegediend, 
dat een stekend of branderig gevoel veroorzaakt. De biopsienaald wordt dan door de huid in het bot 
geprikt en dit kan even een scherpe pijn veroorzaken. Wanneer het beenmerg uit het bot wordt 
opgezogen, kunt u even een scherpe pijn voelen. Aangezien de binnenkant van het bot niet verdoofd 
kan worden, kan deze procedure voor sommige patiënten onaangenaam zijn, maar niet alle patiënten 
hebben er last van. De mogelijke bijwerkingen van een beenmergbiopsie zijn pijn, bloeding, blauwe 
plekken en infectie, en eventueel een reactie op het verdovingsmiddel. 
• CT -scans: Deze scans stellen u bloot aan (röntgen)stralen; de hoeveelheid hangt af van het aantal 
lichaamsgebieden dat gescand wordt en hoe vaak dat gedaan wordt. Het kan zijn dat er vaker CT-
scans worden gedaan dan als u niet aan dit onderzoek zou deelnemen. De straling die tijdens de 
onderzoeken wordt gebruikt, zou in de toekomst kunnen leiden tot gezondheidsschade zoals 
secondaire kanker of leukemie. 
• ECG: Op de plaats waar de elektrodes worden bevestigd, kan enige huidirritatie optreden.  
• MRI: Er is niets bekend over risico’s of bijwerkingen van het maken van een MRI. Als er een 
contrastmiddel wordt gebruikt, zal de radioloog u vertellen over mogelijke bijwerkingen of allergische 
reacties.  
 
U kunt sommige, alle, of geen van de hierboven opgesomde bijwerkingen van Ibrutinib of de 
onderzoeksprocedures ondervinden. Uw onderzoeksarts en verpleegkundigen zullen nauwlettend 
toezien op de bijwerkingen. U kunt geneesmiddelen of andere behandelingen krijgen om sommige 
van deze effecten te voorkomen of te verminderen. Als u één van deze (of andere) bijwerkingen 
ondervindt, vertel dat dan onmiddellijk aan uw onderzoeksarts of het personeel. Zeg het hen als u 
andere problemen hebt met uw gezondheid of hoe u zich voelt tijdens het onderzoek, ongeacht of u 
denkt dat dit te maken heeft met het onderzoeksgeneesmiddel. 
 
8. Hoe zit het met contraceptie en zwangerschap tijdens het onderzoek? 
Effecten op de voortplanting 
De effecten van Ibrutinib op een baby in ontwikkeling zijn onbekend. Daarom mogen vrouwen die 
zwanger zijn of borstvoeding geven niet deelnemen aan dit onderzoek. Niemand kent deze risico's op 
dit moment. Als u kinderen kunt krijgen, moet u een zeer doeltreffende anticonceptiemethode 
gebruiken tijdens de onderzoeksbehandeling, en ook na de stopzetting van de 
onderzoeksbehandeling, om zwangerschap bij u of uw partner te voorkomen. 
 
Als u een vrouw bent: 
• De periode dat u een zeer doeltreffende anticonceptiemethode moet gebruiken na de 
onderzoeksbehandeling is 6 maanden na de laatste dosis Bendamustine, 12 maanden na de laatste 
dosis Rituximab of 1 maand na de laatste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel, op het ogenblik dat 
het laatst valt. 
• Als u zwanger wordt tijdens het onderzoek, moet u dat onmiddellijk aan uw onderzoeksarts vertellen. 
U moet dan stoppen met het nemen van het onderzoeksgeneesmiddel. Uw onderzoeksarts zal u 
advies geven over uw medische zorg en zal u toestemming vragen om informatie over u te 
verzamelen over uw zwangerschap en de gezondheid van uw baby. 
Als u een man bent: 
• Het effect van het onderzoeksgeneesmiddel op uw sperma is onbekend. 
• U mag geen sperma doneren tijdens het onderzoek en gedurende 3 maanden na uw laatste dosis 
van het onderzoeksgeneesmiddel. 
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• Als u een vasectomie hebt gehad hoeft u geen condoom te gebruiken als anticonceptiemiddel. 
• Vanaf de eerste keer dat u het onderzoeksgeneesmiddel krijgt tot  6 maanden na de laatste dosis 
Bendamustine of 12 maanden na de laatste dosis Rituximab of 3 maanden na de laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel (welke het laatste valt), moet  u een zeer doeltreffende 
anticonceptiemethode gebruiken.  
• Als uw partner zwanger wordt in de periode tussen de eerste keer dat u het 
onderzoeksgeneesmiddel krijgt en 3 maanden na de laatste dosis, moet u dat onmiddellijk aan de 
onderzoekarts vertellen. De opdrachtgever kan u en uw partner vragen of er informatie mag worden 
verzameld over haar zwangerschap en de gezondheid van de baby. 
 
9. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 
Deelname aan dit onderzoek kan uw toestand verbeteren, maar dit is niet gegarandeerd. Het kan zijn 
dat u geen voordeel ondervindt, of dat u bijwerkingen van het onderzoeksmiddel krijgt. Mogelijk zit u in 
de placebogroep en krijgt u het actieve onderzoeksgeneesmiddel niet. 
Tijdens uw deelname aan dit onderzoek zal uw onderzoeksarts uw toestand nauwlettend volgen. Door 
uw deelname aan het onderzoek kunt u patiënten in de toekomst helpen. 
 
10. 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. 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. Als u patiënt bent, krijgt u 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. 
 
11. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 
Uw onderzoeksarts heeft het recht u te allen tijde uit het onderzoek te halen met of zonder uw 
toestemming. De opdrachtgever heeft het recht uw onderzoeksarts te alle tijde met of zonder uw 
toestemming de instructie te geven u uit het onderzoek te halen. Het kan ook zijn dat de medisch-
ethische toetsingscommissie of de overheid beslist dat het onderzoek moet worden stopgezet of dat u 
moet stoppen met uw deelname aan het onderzoek. 
Deze beslissingen zullen worden genomen indien:  
• Het in uw medische belang is uw deelname stop te zetten 

• U de instructies niet volgt 

• Het onderzoek wordt geannuleerd 

Aan het eind van de onderzoeksbehandelingsperiode (of als u eerder stopt met de 
onderzoeksbehandeling zonder dat u uw toestemming intrekt) wordt u gevraagd om terug te keren 
naar de onderzoeksarts voor controle en u komt vervolgens in de opvolgingsfase. 
Waar de wet dit toelaat, zal de opdrachtgever in staat zijn om de openbare registers te raadplegen om 
informatie over uw overlevingsstatus te verkrijgen. 
Als u besluit om het onderzoek vroegtijdig te stoppen, door intrekking van uw toestemming, gaat u 
ermee akkoord het gebruik van uw onderzoeksinformatie niet te beperken. U wordt gevraagd om terug 
te keren naar de onderzoeksarts voor een eindcontrole. De onderzoeksarts zal contact met u 
opnemen 30 dagen na de laatste dosis van de onderzoeksmedicatie. Hij / zij zal vragen of er 
bijwerkingen waren. Deze informatie zal worden toegevoegd aan uw patientendossier. 
 
12. 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 
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onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek. In bijlage A vindt u de verzekerde 
bedragen, de uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar. 
 
13. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend 
wordt? 
Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens protocol verlopen. Maar de situatie kan 
veranderen. Bijvoorbeeld door de reactie van uw lichaam, of door nieuwe informatie. Als dat zo is, 
bespreken we 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. 
 
14. Wat gebeurt er met uw gegevens en afgenomen materialen? 
Het is verplicht om  uw onderzoeksgegevens 20 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u 
meedoet aan dit onderzoek. Als u dat niet wilt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.  
Dit kunnen lichaamsvochten (b.v. bloed en urine) zijn die tijdens dit onderzoek bij u zijn afgenomen. 
De opdrachtgever zal de bij u afgenomen materialen gebruiken voor het onderzoek en voor 
wetenschappelijk onderzoek. Er zal geen genetisch onderzoek worden gedaan.  
Ter bescherming van uw privacy worden uw materialen gemerkt met een onderzoeksnummer. De 
wetenschappers die het onderzoek doen kennen uw identiteit niet. Uw materialen kunnen worden 
doorgestuurd naar andere bedrijven binnen de groep van de opdrachtgever, naar laboratoria die in 
hun opdracht werken en naar de bevoegde overheidsinstanties.  
Uw materialen kunnen ook worden gedeeld met onderzoekspartners ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek. Voordat uw materialen worden gedeeld met onderzoekspartners zullen 
ze een codenummer krijgen dat verschilt van uw onderzoeksnummer.  
Uw materialen bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens. Uw materialen zullen worden niet 
verkocht, uitgeleend of aan andere onafhankelijke groepen worden gegeven voor hun eigen gebruik. 
Onderzoekspartners die samenwerken met de opdrachtgever mogen geen materialen delen met 
iemand die niet gemachtigd is door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal controleren wat er met 
uw materialen wordt gedaan. 
U zult niet worden betaald voor het gebruik van uw materialen, resultaten of uitvindingen die worden 
gedaan op basis van onderzoek dat erop gedaan is. U staat uw materialen af voor gebruik door de 
opdrachtgever. De opdrachtgever (en onderzoekspartners indien van toepassing) is van plan eigenaar 
te worden van het gebruik van de resultaten, behandelingen of uitvindingen die mogelijk het resultaat 
zijn van dit onderzoek. 
Sommige van of al uw materialen kunnen ook worden bewaard en gebruikt gedurende maximaal 15 
jaar. Hierdoor zal het hiervoor beschreven wetenschappelijk onderzoek in de toekomst kunnen worden 
uitgevoerd wanneer nieuwe ontdekkingen worden gedaan. De opdrachtgever zorgt ervoor dat uw 
materiaal veilig worden bewaard. Na maximaal 15 jaar zullen uw materiaal worden vernietigd. U wordt 
niet op de hoogte gebracht wanneer zij worden vernietigd. 
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw materialen voor toekomstig onderzoek intrekken. In 
dit geval worden uw materialen pas vernietigd nadat zij niet langer nodig zijn voor het 
hoofdonderzoek. U moet aan uw onderzoeksarts meedelen dat u uw toestemming om uw materiaal te 
gebruiken voor toekomstig onderzoek intrekt. Dit kan op elk ogenblik en om wat voor redenen dan ook 
gebeuren. U zult nog steeds alle zorg, geneesmiddelen en benodigdheden krijgen die u anders ook 
zou krijgen. Uw onderzoeksarts zal de opdrachtgever dan zeggen dat al uw materiaal vernietigen 
moeten worden wanneer ze niet langer nodig zijn voor het hoofdonderzoek. Het verzamelen van 
gegevens betreft de etnische afkomst (ras) van de proefpersonen is van grote toegevoegde waarde 
voor dit onderzoek, omdat mensen met een verschillende etnische afkomst anders kunnen reageren 
op de onderzoeksmedicatie.  
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Om informatie over uw etnische afkomst te verzamelen, dient u hier apart toestemming voor te geven. 
Toestemming geven voor het verzamelen van uw etnische afkomst is optioneel. U kunt ervoor kiezen 
geen toestemming te geven voor het verzamelen van uw gegevens over etnische afkomst en toch 
verder deelnemen aan het onderzoek. 
  
Zie ook bijlage A voor meer informatie. 
 
15. Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist of anderen geïnformeerd bij deelname? 
Uw huisarts en/of andere medisch specialisten worden schriftelijk geïnformeerd dat u meedoet aan het 
onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven op het 
toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek. 
Aan het eind van de onderzoeksbehandelingsperiode (of als u eerder stopt met de 
onderzoeksbehandeling zonder dat u uw toestemming intrekt), neemt uw onderzoeksarts mogelijk 
opnieuw contact met u op tot het eind van het onderzoek. Als uw onderzoeksarts geen contact met u 
kan opnemen, neemt hij/zij mogelijk contact op met een lid van uw familie of vraagt hij/zij een of meer 
van de artsen u regelmatig zien om te kijken hoe het met uw gezondheid gaat. Door dit formulier te 
ondertekenen stemt u ermee in dat deze informatie kan worden toegevoegd aan uw 
onderzoeksdossier. 
 
16. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? 
U zult niet betaald worden om deel te nemen aan dit onderzoek.  
De opdrachtgever betaalt voor:  

• De extra reis –en parkeerkosten die u maakt in het kader van dit onderzoek.  

• Maaltijden die u gebruikt tijdens bezoeken indien deze lang duren. 

U moet voor deze uitgaven betalingsbewijzen bijhouden. Geef deze betalingsbewijzen aan iemand 
van het onderzoekspersoneel.  
 

Wie betaalt het onderzoek, de behandeling en testen die ik krijg? 

De opdrachtgever vergoedt aan het ziekenhuis de kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van 
het onderzoek. U krijgt het onderzoeksgeneesmiddel, de bendamustine en de rituximab kosteloos. 
Ook zal de opdrachtgever alle onderzoeken die extra moeten worden gedaan voor dit onderzoek 
vergoeden. De opdrachtgever zal niet betalen voor doktersbezoeken, onderzoeken, behandelingen en 
medicijnen die behoren tot de standaardzorg. Deze zullen op de gebruikelijke wijze door u of door het 
ziekenhuis worden gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar. 
 
17. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 
De medisch-ethische toetsingscommissie van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft dit 
onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure. 
 
18. Wilt u verder nog iets weten? 
Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een 
onafhankelijk deskundige. Zijn of haar gegevens vindt u in bijlage C. 
 
19. Bijlagen 
Algemene brochure medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen  
Bijlage A – Verzameling, verwerking en inzage van uw gegevens, verzekering 
Bijlage B – Overzicht van handelingen  
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Bijlage C – Contactpersonen en andere centrumspecifieke gegevens 
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Bijlage A – Verzameling, verwerking en inzage van uw gegevens, verzekering 
Tijdens het onderzoek worden (medische) gegevens over u verzameld. De gegevens worden 
overgenomen op aparte formulieren waarop uw geboortedatum en een unieke code staan vermeld, 
zonder uw naam of adres (‘onderzoekscodenummer’). De gegevens worden zowel in de computer als 
op papier bewaard en verwerkt onder die unieke code. Als de resultaten van het onderzoek worden 
gepubliceerd, zal uw identiteit ook niet bekend worden gemaakt. Deze gegevens worden alleen 
gebruikt voor het onderzoek, voor algemeen wetenschappelijke doeleinden en voor registratie van de 
onderzoeksmedicatie.  
 
Uw onderzoeksarts bewaart uw persoonlijke medische gegevens en een lijst waarop uw naam met uw 
onderzoekscodenummer wordt verbonden voor tenminste 15 jaar. 
 
De gegevens die met dit onderzoek worden verkregen, worden doorgegeven aan onderzoekers die bij 
of namens de opdrachtgever werken en/of aan de bevoegde overheden. Dat kan ook betekenen dat 
uw gegevens worden gebruikt in landen buiten Europa. De privacywetgeving is daar vaak minder strikt 
dan in Europa, maar de opdrachtgever zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens goed worden 
beschermd, zover de wet dit toelaat. De gegevens worden bewaard zo lang nodig is, onder supervisie 
van de opdrachtgever. 
 
Inzage in uw gegevens 
Het kan nodig zijn - voor controle en een goed verloop van het onderzoek – dat bepaalde mensen 
bovengenoemde lijst en uw persoonlijke medische gegevens moeten inzien (uw patiëntendossier). Het 
kan gaan om de volgende personen: 
- Medewerkers van het ziekenhuis 
- een lid van de medisch-ethische toetsingscommissie 
- bevoegde medewerkers van de opdrachtgever 
- de binnen- of buitenlandse overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de erkenning van 

geneesmiddelen of de beoordeling van het onderzoeken 
 
Uw medisch dossier wordt niet openbaar gemaakt voor zover de wet- en regelgeving dat toelaten. Als 
u instemt met deelname, geeft u gelijk toestemming voor de inzameling, verwerking en inzage van uw 
gegevens zoals hierboven beschreven.  
 
Als u besluit voortijdig met het onderzoek te stoppen, dan worden volgens wettelijke bepalingen de 
gegevens die tot dan toe voor het onderzoek zijn verzameld, wel gebruikt. Er worden geen nieuwe 
gegevens aan uw onderzoeksdossier toegevoegd.  
 
Verzekering  
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. In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar:  
 
ACE European Group Limited 
Inward Multinationals 
Postbus 8664 
3009 AR Rotterdam 
Tel.: 010 289 3574 
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De verzekering biedt een maximum dekking 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. 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, of telefonisch bij het secretariaat: 070 3406700. 
Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt bijvoorbeeld 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. 
 
Een volledige, uitgebreide beschrijving van de uitsluitingen vindt U in het Staatsblad 266 
(verzekeringsbesluit) dat U op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: 
www.ccmo.nl, kunt nalezen. 
 
Naast bovenvermelde verzekering heeft de opdrachtgever ook een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. 

http://www.ccmo.nl/
http://www.ccmo.nl/


 
Protocol PCI-32765MCL3002 Page 16 van 18 
 
 

Master Clinical ICF Version Number: 2.5 
Master Clinical ICF Version Date:  PCI32765MCL3002 / NED / NL / dr. Kersten / AMC    11 sep 2013 
  
 

Bijlage B – Overzicht 
van handelingen: 

Initiële behandeling: Onderhoud       Na 2 jaar Einde van 
behandeling 

Opvolging: 

 om de 28 dagen, 
gedurende max 6 cycli 

van 28 dagen 

om de 56 dagen om de 56 dagen één maal om de 16 weken tot 
einde onderzoek 

Procedures Dag 1 Dag 2 Dag 1  Dag 1    
Bendamustine-infuus V V     
Rituximab-infuus V  V    
Ibrunitib / placebo 
onderzoeksmedicatie Neem onderzoeksgeneesmiddel elke dag continu 

 

Onderzoeksdagboek 
en terugbrengen 
Ibrutinib/placebomedi
catie 

V  V V V 

 

Bloedtests V V V V V  
Lichamelijk onderzoek V  V V V  
Gewicht V  V    
Vragenlijsten 

V  om de 12 weken gedurende de eerste 12 
maanden, vervolgens om de 16 weken V V 

CT-/ MRI-scan om de 12 weken gedurende de eerste 12 maanden, vervolgens om de 16 weken  
PET-scan V*  
Endoscopie V**  
Beenmergafname V***  
 
*     Uw onderzoeksarts voert een PET-scan uit als uw ziektestatus verandert.      
**   alleen als u een ziekte had in de ingewanden en/of maag voordat u met de behandeling begon en deze volledig verdwenen is.  
*** alleen als u een ziekte in de botten had voordat u met de behandeling begon en deze volledig verdwenen is 
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Bijlage C – Contactpersonen en andere centrumspecifieke gegevens: 
 
U kunt meer informatie over het onderzoek krijgen bij uw onderzoeksarts 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. Tonino, Drs. K. de Heer, 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 onderzoeksarts 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 onderzoeksarts. 
Wilt u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting van het Academisch Medisch 
Centrum. 
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Toestemmingsformulier 
Als u hiermee instemt, lees en onderteken dan onderstaande tekst. 

Dit toestemmingsformulier bevat belangrijke informatie. Het zal u helpen te beslissen of u aan dit 
onderzoek wil deelnemen. Als u na het lezen van deze informatie nog steeds vragen hebt, stel ze dan 
aan de onderzoeksarts of iemand van het onderzoekspersoneel voordat u dit formulier ondertekent. 

• Ik heb deze informatie gelezen.  

• De informatie is geschreven in een taal die ik kan lezen en begrijpen.  

• Dit onderzoek is mij uitgelegd.  

• Al mijn vragen over het onderzoek, het onderzoeksgeneesmiddel en mogelijke risico’s en 
bijwerkingen werden tot mijn tevredenheid beantwoord.  

• Op basis van deze informatie stem ik vrijwillig in met de deelname aan dit onderzoek. 

Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat mijn eventuele andere artsen op de hoogte zal brengen van mijn 
deelname aan dit onderzoek, en ik stem hiermee in.  

Ik ben op de hoogte dat mijn onderzoeksarts informatie kan inwinnen bij andere artsen of familieleden, 
zoals beschreven in hoofdstuk “Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist of anderen geïnformeerd 
bij deelname?” 
 
Ik geef wel / geen (doorstrepen wat niet van toepassing is) toestemming dat gegevens over mijn etnische 
afkomst gebruikt worden in het kader van dit onderzoek. 
 
 

 

Volledige naam van de patiënt,   
 
 

 

Handtekening van de patiënt 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 van de persoon die de toestemming heeft 
verkregen 

 

 
 
 

 

Handtekening van de persoon die toestemming 
heeft verkregen 

Datum  

 
U zult een kopie krijgen van het toestemmingsformulier. 
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