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Informatie voor de proefpersoon behorende bij de studie  

Preventie van ernstige Graft versus Host ziekte na allogene stamcel transplantatie. Een 

prospectieve gerandomiseerde fase III studie (HOVON 96 GVHD).  

 

(Officiële titel: Prevention of severe GVHD after allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation, applied as consolidation immunotherapy in patients with hematological 

malignancies. A prospective randomized phase III trial.) 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Wij vragen u om mee te doen aan bovengenoemd medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

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

Nederland). Het onderzoek zal in een aantal ziekenhuizen in Nederland en België worden 

uitgevoerd en er zullen in totaal ongeveer 500 patiënten aan meedoen. 

 

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

over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met partner, vrienden of 

familie. Lees ook de Algemene brochure. Daar staat veel algemene informatie over medisch-

wetenschappelijk onderzoek in. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u 

deze stellen aan uw behandelend arts of aan de artsen die aan het eind van deze informatie 

genoemd staan. 

 

Inleiding  

Uw medische situatie  

U zult binnenkort een allogene stamcel transplantatie ondergaan. Dit is een transplantatie waarbij 

u bloedvormende stamcellen van een donor toegediend zult krijgen. Wij beseffen dat u een 

spannende en mogelijk zware tijd tegemoet gaat. U heeft waarschijnlijk al veel informatie over de 

procedure gehad. Omdat we u vragen deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk 

onderzoek, willen we u in deze inleiding aanvullende informatie geven. 

De stamceltransplantatie wordt uitgevoerd om de kans op terugkeren van uw ziekte zo klein 

mogelijk te maken. Na een stamceltransplantatie kunnen afweercellen van de donor de zieke 

cellen (zoals leukemie, lymfoom of myeloom cellen) die mogelijk bij u zijn achtergebleven, als 

vreemd herkennen en daar een reactie tegen ontwikkelen. Zo kunnen de (resterende) zieke cellen 

opgeruimd worden. De afweercellen van de donor kunnen echter ook gezonde cellen van u als 

vreemd herkennen en deze cellen aanvallen. Deze reactie van de donorcellen noemen we een 

omgekeerde afstotingsreactie ofwel een graft-versus-host ziekte (GVHZ of GVHD). De GVHZ heeft 

2 verschillende vormen: een acute en een chronische vorm. De acute vorm treedt meestal binnen 

180 dagen na de transplantatie op en kan klachten van de huid (roodheid, jeuk, blaarvorming), het 

maagdarmkanaal (misselijkheid, diarree) en de lever (geelzucht) geven. Niet bij alle patiënten 
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treedt deze reactie op. Ook hebben niet alle patiënten bij wie de reactie optreedt behandeling 

nodig.  De chronische vorm treedt meestal na dag 100 op en kan klachten aan alle organen geven, 

maar het meest frequent ontstaan oogklachten (droge ogen), mondklachten (pijnlijke, droge mond) 

en huidafwijkingen (roodheid, verdikking).  

 

Bestaande mogelijkheden ter voorkoming van GVHZ  

Afweeronderdrukkende middelen 

Ter voorkoming (preventie) van de GVHZ krijgen alle patiënten afweeronderdrukkende medicijnen 

voorgeschreven. Momenteel wordt in Nederland meestal gebruik gemaakt van 2 middelen: 

ciclosporine en mycofenolaatmofetil of mycofenolzuur. De ciclosporine wordt over het algemeen 

gedurende 6 maanden gebruikt, de mycofenolaatmofetil 3 maanden. Het is echter niet bekend wat 

de beste duur van behandeling is. In verschillende landen worden verschillende schema’s gebruikt. 

In het verleden werd in Nederland een korter durend schema gebruikt waarbij de ciclosporine 

gedurende 3 maanden en de mycofenolaatmofetil gedurende 1 maand werd gegeven. In theorie 

zou het langer geven van afweeronderdrukkende medicijnen het gunstige effect van de 

donorcellen tegen de zieke cellen (leukemie, lymfoom of myeloom cellen) voor een deel teniet 

kunnen doen. De afweercellen worden immers langer geremd in hun werking en zijn daardoor 

mogelijk minder goed in staat de resterende zieke cellen op te ruimen.  

 

Cyclofosfamide 

Zoals hierboven beschreven, is het tot op heden gebruikelijk om de GVHZ te voorkomen met 

behulp van afweeronderdrukkende middelen. Sinds enige jaren komt meer en meer informatie 

beschikbaar over een andere methode om de GVHZ te voorkomen. Bij deze methode wordt op 

dag 3 en 4 na de transplantatie chemotherapie gegeven in de vorm van het middel cyclofosfamide. 

Dit middel bestaat al erg lang en wordt al vele jaren ingezet bij de behandeling van onder andere 

lymfeklierkanker. Het middel wordt ook toegepast bij de behandeling van zogenaamde 

autoimmuunziekten. Dit zijn ziekten waarbij het afweersysteem ontregeld is geraakt en het lichaam 

een afweerreactie tegen eigen organen zoals de nieren of de darmen ontwikkelt. Cyclofosfamide is 

dus een heel oud afweeronderdrukkend middel. Door de cyclofosfamide zo vroeg na de 

transplantatie te geven, doodt het juist de afweercellen die betrokken zijn bij een GVHZ en laat het 

de afweercellen die nodig zijn om infecties te bestrijden intact. Wat verder erg belangrijk is, is dat 

het de stamcellen niet doodt en het transplantaat goed kan aanslaan, net zoals bij het gebruik van 

de afweeronderdrukkende middelen zoals hierboven beschreven. 

 

Doel en achtergrond van het onderzoek 

In het huidige onderzoek worden ’3 manieren van voorkoming van GVHZ onderzocht (langdurende 

periode van afweeronderdrukkende medicijnen, kortdurende periode van afweeronderdrukkende 

medicijnen of de toediening van cyclofosfamide). De belangrijkste vraag is welke methode het 

beste werkt. We zijn op zoek naar de methode waarbij de kans op terug keren van de ziekte en de 

kans op ernstige GVHZ het minst groot is. Andere onderzoeksvragen zijn hoe vaak er ernstige 

infecties optreden en hoe lang de overleving is.  
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Inhoud van het onderzoek 

Dit onderzoek gaat over het voorkomen van GVHZ door het gebruik van afweeronderdrukkende 

medicijnen (ciclosporine en mycofenolzuur (myfortic)) of door het toedienen van chemotherapie 

(cyclofosfamide). Drie manieren om GVHZ te voorkomen worden onderzocht: een langdurende 

periode van afweeronderdrukkende medicijnen, een kortdurende periode van 

afweeronderdrukkende medicijnen of de toediening van cyclofosfamide.Als u meedoet aan de 

studie zal door loting worden bepaald volgens welk schema u behandeld gaat worden. U heeft 

25% kans dat u behandeld gaat worden met het langerdurende schema,, 25% kans dat u met het 

kortdurende schema behandeld gaat worden en 50% kans dat u met cyclofosfamide behandeld 

gaat worden. Uw arts heeft hier geen invloed op. 

 

Het langerdurende schema omvat het gebruik van mycofenolzuur gedurende 3 maanden. U zult 

dan 2 x per dag tabletten in moeten nemen. Op 3 maanden na transplantatie wordt het medicijn 

gestopt.  De ciclosporine wordt gedurende 6 maanden gegeven, ook 2 x per dag. Na 6 maanden 

wordt de medicatie geleidelijk in 10 weken afgebouwd. Alleen bij patiënten die geen GVHZ hebben 

of hebben gehad, wordt de ciclosporine al vanaf 4 maanden afgebouwd. 

 

Het kortdurende schema omvat het gebruik van mycofenolzuur gedurende 1 maand. U zult dan 2 

x per dag tabletten in moeten nemen. Indien uw donor een familielid is, zal op 1 maand na 

transplantatie het medicament gestopt worden. Is uw donor een vrijwillige onverwante donor uit de 

donorbank, dan wordt de mycofenolzuur na 1 maand afgebouwd gedurende 4 weken. De 

ciclosporine wordt gedurende 3 maanden gegeven, ook 2 x per dag. Na de 3 maanden wordt de 

medicatie geleidelijk in 10 weken afgebouwd.  

 

Bij de toediening van cyclofosfamide wordt het middel op dag 3 en 4 na de transplantatie via de 

bloedbaan toegediend. Daarnaast omvat dit schema ook het gebruik van ciclosporine gedurende 1 

maand. U zult dan 2 x per dag tabletten in moeten nemen. 

 

Extra belasting door deelname aan de studie 

Als u niet aan het onderzoek meedoet, wordt tot ongeveer 3 maanden na transplantatie 1 tot 2 

maal per week bloed afgenomen ter controle. Nadien neemt de controle frequentie af. 

Als u wel meedoet aan het onderzoek is het aantal controles hetzelfde. Het onderzoek brengt geen 

extra opnames of polikliniek bezoeken met zich mee. Wel kan de duur van opname langer zijn, 

dan wanneer u niet deelneemt aan de studie. U kunt hier meer over lezen onder het kopje voor- en 

nadelen.Daarnaast wordt, als u meedoet aan dit onderzoek, gevraagd of u toestemming geeft voor 

aanvullend onderzoek. Voor dit aanvullende onderzoek wordt 1 x 50 ml extra bloed en 1 x 10 ml 

urine afgenomen en opgeslagen. Dit gebeurt vóór het starten van de transplantatie. Deze extra 

bloedafname vindt plaats tijdens een standaard bloedafname. U hoeft er niet extra voor te worden 

geprikt. 
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Aanvullend onderzoek 

Met het aanvullende onderzoek hopen we factoren op het spoor te komen die het optreden van 

een (ernstige) GVHZ kunnen voorspellen. Dit stelt ons mogelijk in staat in de toekomst bij elke 

patiënt de afweeronderdrukkende behandeling aan te passen aan het risico op het ontwikkelen 

van een ernstige GVHZ. Het aanvullende onderzoek bestaat uit onderzoek in cellen, DNA/RNA 

(bouwstenen van het erfelijke materiaal) en eiwitten.  

Als dit onderzoek van start gaat, wordt het bloed en de urine gecodeerd, dat wil zeggen van alle 

persoonlijke gegevens ontdaan, en naar het onderzoekende laboratorium gestuurd. Onderzoekers 

in dit laboratorium hebben geen toegang tot uw gegevens.  

Op het toestemmingsformulier kunt u apart toestemming geven voor dit aanvullende onderzoek. 

 

Risico’s en bijwerkingen 

Niet alle bekende bijwerkingen staan hier vermeld. Het is ook niet zo dat alle genoemde 

bijwerkingen met zekerheid bij elke patiënt zullen optreden. Daarnaast is het mogelijk dat er 

bijwerkingen optreden die nog niet bekend zijn. Wij vragen u om het optreden van onbegrepen 

klachten of verschijnselen aan uw behandelend arts te melden. Daarnaast zal tijdens uw bezoek 

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

 

Bijwerkingen van ciclosporine 

Ciclosporine heeft veel bijwerkingen. De bekendste bijwerking is het optreden van een 

verminderde nierfunctie. Dit herstelt zich vaak bij een aanpassing van de dosering. Andere 

bekende bijwerkingen zijn misselijkheid, hoge bloeddruk, stoornissen in de zouthuishouding, 

overmatige haargroei en spierkrampen. 

 

Bijwerkingen van mycofenolzuur 

Mycofenolzuur (en ook mycofenolaatmofetil) kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. 

Bent u een vrouw en bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan mag u niet aan dit onderzoek 

meedoen. Bent u in de vruchtbare leeftijd? Dan moet u voorkomen dat u tijdens het onderzoek 

zwanger wordt. Uw arts zal met u de meest geschikte voorbehoedsmiddelen bespreken. Wordt u 

toch zwanger in de onderzoeksperiode? Neem direct contact op met de onderzoeker of uw arts. 

Andere bekende bijwerkingen zijn een daling van de bloedwaarden, maagdarmklachten en het 

optreden van infecties. 

 

Bijwerkingen cyclofosfamide 

De belangrijkste bijwerkingen van cyclofosfamide zijn een tijdelijke daling van de bloedwaarden en 

mogelijke slijmvliesbeschadiging.  

 

Voor- en nadelen  

Dit onderzoek kan nuttige wetenschappelijke gegevens opleveren, maar het valt niet te voorspellen 

welke van de drie behandelingen beter werkzaam zal zijn.  
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Bij de twee schema’s met afweeronderdrukkende medicijnen (ciclosporine en mycofenolzuur 

(myfortic)) is de opnameduur afhankelijk van de chemotherapie die voorafgaande aan de 

transplantatie gegeven wordt. Indien er zwaardere chemotherapie gegeven wordt, zal een diepe, 

maar tijdelijke daling van de bloedwaarden en slijmvliesbeschadiging optreden. Vanwege deze 

bijwerkingen zal u de transplantatie bij zwaardere chemotherapie in het ziekenhuis ondergaan en 

gedurende gemiddeld 4 tot 6 weken opgenomen blijven. Wanneer het een milde chemotherapie 

betreft zal de opname gemiddeld 1 week duren of kan de transplantatie eventueel poliklinisch 

verricht worden (dit wordt bepaald door uw hematoloog).  Bij de toediening van cyclofosfamide zal 

u de transplantatie eveneens in het ziekenhuis moeten ondergaan en opgenomen blijven tot dat de 

bloedwaarden herstellen en de eventuele slijmvliesbeschadiging over is. De opname kan dan 

varieren van 3 tot 6 weken.  

Een voordeel van de kortdurende afweeronderdrukkende behandeling kan zijn een lager risico op 

het terugkeren van de oorspronkelijke kwaadaardige ziekte en het mogelijk minder vaak optreden 

van infecties. Een nadeel kan zijn dat er vaker ernstige GVHZ optreedt. Een voordeel van de 

toediening van cyclofosfamide kan zijn een lager risico op het terugkeren van de oorspronkelijke 

kwaadaardige ziekte, het mogelijk minder vaak optreden van infecties en het mogelijk minder vaak 

optreden van ernstige GVHZ. Het nadeel is de langerdurende opname. 

 

Vrijwillige deelname 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u daarvoor geen 

reden te geven. Als u besluit niet mee te doen, zal u de voor uw ziekenhuis gebruikelijke standaard 

behandeling krijgen. Uw arts kan hier meer informatie over geven. Ook indien u nu toestemming 

geeft, kunt u die te allen tijde zonder opgave van redenen weer intrekken. Het onderzoek zal zo 

nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Het zou kunnen gebeuren, dat uw lichamelijke 

reacties of nieuw ontdekte feiten ons tot veranderingen dwingen. Die zullen direct met u besproken 

worden, zodat u de gelegenheid krijgt om te overwegen of u met het onderzoek door wilt gaan. Als 

uw veiligheid of welbevinden in gevaar zijn, zal de onderzoeker uw deelname aan het 

wetenschappelijk onderzoek beëindigen.  

 

Wij adviseren u voldoende tijd te nemen om erover na te denken of u aan dit onderzoek wilt 

meewerken. Ook zult u er wellicht met anderen over willen praten. Hiervoor krijgt u uiteraard de 

gelegenheid.  

 

Vertrouwelijkheid 

Uw arts informeert uw huisarts en behandelend specialist(en) (indien van toepassing) schriftelijk 

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. 

 

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

vermeld wie er inzage hebben in uw gegevens om te controleren of het onderzoek goed en 
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betrouwbaar is. Naast de mensen die daar genoemd zijn, hebben ook medewerkers van de 

stichting HOVON inzage in uw gegevens. 

De gegevens zullen voor dit onderzoek 15 jaar worden bewaard. 

 

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens in de toekomst willen gebruiken voor een ander 

onderzoek. Als u dit niet wilt zullen we dat natuurlijk respecteren. U kunt  op het 

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

Als een nieuw onderzoek gaat plaatsvinden zullen wij u hierover informeren. U kunt dan nog 

beslissen of wij uw gegevens hiervoor mogen gebruiken. 

 

Lichaamsmaterialen (bloed en urine) die tijdens de studie worden verzameld, worden tot de 

persoon herleidbaar opgeslagen in het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Als het materiaal naar 

een onderzoekslaboratorium wordt gestuurd, wordt het gecodeerd, dat wil zeggen van alle 

persoonlijke gegevens ontdaan. Onderzoekers in dit laboratorium hebben geen toegang tot uw 

gegevens. 

Na afloop van de studie worden de opgeslagen lichaamsmaterialen, indien u daarvoor 

toestemming geeft, gedurende maximaal 15 jaar bewaard. Wij willen uw lichaamsmateriaal 

bewaren om daar mogelijk later een nieuw onderzoek mee te kunnen uitvoeren. Zodra nieuw 

onderzoek uitgevoerd zal gaan worden, wordt u geïnformeerd. U kunt dan alsnog aangeven of uw 

lichaamsmateriaal daar wel of niet voor mag worden gebruikt. We zullen u niet benaderen voordat 

de medisch-ethische toetsingscommissie het nieuwe onderzoek heeft goedgekeurd. Als u niet wilt 

dat er nieuw onderzoek verricht wordt, zullen we dat vanzelfsprekend respecteren.  

 

Goedkeuring 

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus 

MC. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden 

genomen. 

 

Verzekering 

Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Meer informatie over deze 

verzekering vindt u in de bijlage. 

 

Nadere informatie 

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

Academisch Medisch Centrum:  

 

Dr. B.J. Biemond, Dr. M.J. Kersten, Dr. C. Huisman, Dr. A.P. Kater, Dr. S.S. Zeerleder, Dr. M.D. Hazenberg, 

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

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat Hematologie: 020-5665785.  
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Voor logistieke vragen kunt u ook contact opnemen met het Trialbureau Hematologie: 020-5665785 of 020-

5665950. Contactpersoon: Marjolein Spiering.  

 

Onafhankelijk arts  

Indien u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen, die zelf niet bij het onderzoek 

betrokken is, maar die wel deskundig is op het gebied van dit onderzoek. Ook als u vóór of tijdens het 

onderzoek vragen heeft die u liever niet aan uw arts stelt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke 

arts: Prof. dr. C. Punt, hoofd Afdeling Oncologie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 020-5665955 

(secretariaat Oncologie).  

 

Klachten  

Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u dit melden aan uw arts. Wilt u dit liever 

niet, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting van het Academisch Medisch Centrum 

 

Ondertekening formulier toestemmingsverklaring 

Als u besluit mee te doen, dan zullen wij u vragen een formulier te ondertekenen. Hiermee 

bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken. U blijft de vrijheid behouden om 

wegens voor u relevante redenen uw medewerking te stoppen. 

De arts zal het formulier eveneens ondertekenen en bevestigt daarmee dat hij u heeft 

geïnformeerd over het onderzoek, de informatiebrief met bijlagen heeft overhandigd en bereid is 

om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen. 

 

*Bijlagen: 

 Algemene brochure medisch wetenschappelijk onderzoek 

 Informatie over de verzekering 

 Toestemmingsverklaring 
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Informatie over de 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.  

 

De verzekeraar van het onderzoek is:  

   HDI-Gerling Verzekeringen NV  

   Postbus 925 

3000 AX Rotterdam  

Telefoonnummer contactpersoon (Amsterdam):  

020 -5650 654 

 

De verzekering biedt een maximum dekking van € 450.000 per proefpersoon en € 3.500.000 voor 

het gehele onderzoek. 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; 

 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 het niet verbeteren of van het verslechteren van deze 

gezondheidsproblemen. 

http://www.ccmo.nl/
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

Preventie van ernstige Graft versus Host ziekte na allogene stamcel transplantatie. Een 

prospectieve gerandomiseerde  fase III studie (HOVON 96 GVHD) 

 

 

Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de proefpersoon (versie 7) heb gelezen. Ik begrijp de 

informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn naar 

tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken.  

 

Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan 

intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ik geef toestemming om mijn huisarts en de specialist(en) die mij behandelen  op de hoogte te 

brengen van mijn deelname aan dit onderzoek.  

 

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

in de Algemene Brochure en medewerkers van de stichting HOVON. 

 

Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de 

informatiebrief. 

 

Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de studie te 

bewaren.  

 

Ik geef wel/geen* toestemming mijn gegevens in de toekomst voor nieuw onderzoek te gebruiken. 

Als dit gebeurt word ik hierover eerst geïnformeerd. 

 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal gedurende maximaal 15 jaar na afloop van 

de studie te bewaren om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor nieuw onderzoek. Als dit 

gebeurt word ik hierover eerst geïnformeerd.  

 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal af te nemen en te gebruiken voor het 

aanvullend cel, DNA/RNA en eiwit onderzoek zoals beschreven in de informatiebrief.  

Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 
 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 



HOVON 96 GVHD NL 27061.078.09 
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Naam proefpersoon :    

 

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 

 

Ik verklaar hierbij dat ik deze patiënt volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens 

het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de patiënt zou kunnen beïnvloeden, dan 

breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

 

Naam onderzoeker :  

 

 

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

Preventie van ernstige Graft versus Host ziekte na allogene stamcel transplantatie. Een 

prospectieve gerandomiseerde  fase III studie (HOVON 96 GVHD) 

 

 

Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de proefpersoon (versie 7) heb gelezen. Ik begrijp de 

informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn naar 

tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken.  

 

Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan 

intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ik geef toestemming om mijn huisarts en de specialist(en) die mij behandelen  op de hoogte te 

brengen van mijn deelname aan dit onderzoek.  

 

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

in de Algemene Brochure en medewerkers van de stichting HOVON. 

 

Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de 

informatiebrief. 

 

Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende maximaal 15 jaar na afloop van de studie te 

bewaren.  

 

Ik geef wel/geen* toestemming mijn gegevens in de toekomst voor nieuw onderzoek te gebruiken. 

Als dit gebeurt word ik hierover eerst geïnformeerd. 

 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal gedurende maximaal 15 jaar na afloop van 

de studie te bewaren om dit in de toekomst eventueel te gebruiken voor nieuw onderzoek. Als dit 

gebeurt word ik hierover eerst geïnformeerd.  

 

Ik geef wel/geen* toestemming om lichaamsmateriaal af te nemen en te gebruiken voor het 

aanvullend cel, DNA/RNA en eiwit onderzoek zoals beschreven in de informatiebrief.  

Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 
 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 



HOVON 96 GVHD NL 27061.078.09 
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Naam proefpersoon :    

 

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 

 

Ik verklaar hierbij dat ik deze patiënt volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens 

het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de patiënt zou kunnen beïnvloeden, dan 

breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

 

Naam onderzoeker :  

 

 

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 


