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Informatie voor de patiënt en toestemmingsformulier 
 
Sponsor: Janssen-Cilag International N.V., in Nederland vertegenwoordigd door Janssen-
Cilag B.V. 
 
Titel van het protocol: PCI-32765DBL3001: Een gerandomiseerd, dubbelblind, 
placebogecontroleerd onderzoek in fase 3 van de Brutons tyrosinekinase (BTK)-remmer, 
PCI-32765 (ibrutinib), in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine 
en prednison (R-CHOP) bij patiënten met het pas gediagnosticeerde, niet-kiemcentrum 
subtype, diffuus grootcellig B-cel lymfoom 
 
Korte titel: Ibrutinib bij de behandeling van diffuus grootcellig B-cel lymfoom, met het 
subtype ‘niet-kiemcentrum’ 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
We vragen u om mee te doen aan het hier bovengenoemde onderzoek. Het onderzoek zal 
in meerdere ziekenhuizen in de wereld worden uitgevoerd. In Nederland doen 7 
ziekenhuizen mee. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de sponsor van het 
onderzoek. In totaal zullen ongeveer 800 patiënten deelnemen.  
 
U wordt gevraagd deel te nemen, omdat u mogelijk het ‘non-GCB’ (niet-kiemcentrum) 
subtype van het diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) heeft. U beslist zelf of u wel of niet 
wilt meedoen. Voordat u deze beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het 
onderzoek. Leest u daarom deze informatiebrief rustig door. Daarnaast hebt u de brochure 
"Medisch-wetenschappelijk onderzoek" van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Milieu ontvangen. Hierin staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk 
onderzoek. Bespreekt u het onderzoek ook rustig met uw partner, familie of vrienden. Uw 
deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het is belangrijk dat u de mogelijke risico’s, 
eventueel ongemak en de voordelen van deelname begrijpt, zodat u een weloverwogen 
beslissing kunt nemen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u 
terecht bij één van de artsen die aan het einde van deze informatiebrief genoemd staan. 
 
Een beschrijving van dit onderzoek is ook beschikbaar op de website www.clinicaltrials.gov. 
Deze website bevat geen informatie die u kan identificeren. De website zal hoogstens een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten bevatten. U kunt deze website op elk moment 
bezoeken. 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Ibrutinib is in de medische wereld bekend als een ‘Brutons tyrosinekinaseremmer’en is een 
onderzoeksgeneesmiddel dat een eiwit blokkeert dat de groei en overleving van B-
lymfocyten (cellen in het afweersysteem) beïnvloedt. Het blokkeren van dit eiwit is ook een 
belangrijke manier om ziektecellen te doden. In dit onderzoek zal ibrutinib aan de 
standaardchemotherapie worden toegevoegd om te kijken of het effectief kan zijn bij 
patiënten met het ‘non-GCB’ subtype van DLBCL, die nog geen behandeling hebben gehad. 
Ibrutinib wordt samen ontwikkeld door Janssen Research and Development LLC en 
Pharmacyclics Inc. 
De standaardbehandeling bij nieuw vastgesteld DLBCL is rituximab, cyclofosfamide, 
doxorubicine, vincristine en prednison (afgekort als ‘R-CHOP’). 
Het doel van dit onderzoek is om de veiligheid en effectiviteit van ibrutinib te vergelijken 
wanneer het wordt gegeven in combinatie met R-CHOP vergeleken met een behandeling 
met R-CHOP (de standaardbehandeling) alleen. Ibrutinib (Imbruvica) werd onlangs door de 
Amerikaanse overheid goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met 
mantelcellymfoom (MCL, dit is een vorm van lymfeklierkanker) die minstens één eerdere 
behandeling hebben gekregen en patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die 

http://www.clinicaltrials.gov/
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ten minste één eerdere therapie hebben gevolgd. Ibrutinib wordt onderzocht voor de 
behandeling van verscheidene andere ziekten, waaronder DLBCL. 

 Ibrutinib is niet geregistreerd voor de behandeling van DLBCL en wordt daarom alleen in 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Nadat u de toestemmingsverklaring heeft getekend zult u een aantal onderzoeken 
ondergaan om erachter te komen of u geschikt bent om aan dit onderzoek deel te nemen. 
Deze onderzoeken zijn vaak onderdeel van de reguliere zorg voor uw ziekte en zouden ook 
gedaan worden als u niet zou deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast moeten voor het 
onderzoek ook een aantal extra onderzoeken worden gedaan. Het onderzoek is opgedeeld 
in een screeningfase, behandelfase en follow-up fase. Tijdens de screening fase wordt 
onderzocht of u geschikt bent om aan het onderzoek deel te nemen. Als dat zo is, kunt u 
vervolgens de behandelfase ingaan, waarin u het onderzoeksgeneesmiddel krijgt. Daarna 
volgt de follow-up fase. Hoe lang u aan dit onderzoek deelneemt, zal variëren en is 
afhankelijk van wanneer u met het onderzoek begint en hoe u op de behandeling reageert. 
Verwacht wordt dat het hele onderzoek ongeveer 7 jaar zal duren (inclusief de follow up 
fase) nadat de eerste patiënt is ingesloten.  
 
Behandeling: 
Het onderzoeksgeneesmiddel is een capsule en bestaat uit ofwel ibrutinib, ofwel een 
placebo. De placebocapsules zien er precies hetzelfde uit als ibrutinib en worden op 
dezelfde manier gegeven, maar er zit geen actief geneesmiddel in. In plaats daarvan is het 
bijvoorbeeld een suikercapsule. Welke capsule u zult krijgen wordt door loting beslist (zoals 
bij het opgooien van een munt). Dit betekent dat niet iedereen in het onderzoek ibrutinib zal 
krijgen. U hebt even veel kans dat u ibrutinib krijgt of de placebo. Noch u noch uw arts weten 
welke behandeling u krijgt. In geval van medische noodzaak, kan uw arts wel snel 
achterhalen in welke behandelingsgroep u zit. Vanaf nu kunnen alle verwijzingen naar het 
‘onderzoeksgeneesmiddel’ zowel ibrutinib als placebo betekenen. 
 
U krijgt R-CHOP samen met het onderzoeksgeneesmiddel. Alle patiënten krijgen een 
behandeling met 6 of 8 kuren R-CHOP. Het aantal kuren wat u krijgt is afhankelijk van de 
door uw arts vooraf gespecifieerde hoeveelheid voor dit onderzoek. Dit kan betekenen dat 
het aantal kuren R-CHOP daarmee afwijkt van de standaardbehandeling. Uw arts zal u daar 
meer over vertellen. 
 
De behandeling wordt poliklinisch gegeven en begint op dag 1 van de eerste cyclus. De R-
CHOP kuren krijgt u per infuus (alleen prednison wordt oraal ingenomen gedurende de 
eerste 5 dagen van elke cyclus). Het onderzoeksgeneesmiddel dient dagelijks ingenomen te 
worden. Elke kuur duurt 21 dagen. Deze behandeling duurt tot 18 weken als er 6 kuren zijn 
toegewezen of tot 24 weken als er 8 kuren zijn toegewezen. Als u de behandeling niet goed 
verdraagt, kan uw arts elke kuur gedurende maximaal 3 weken uitstellen. Na 4 kuren 
beoordeelt uw arts uw reactie op de behandeling. Als u met de R-CHOP-behandeling stopt 
voordat u 6 of 8 kuren voltooid hebt, kan uw arts beslissen toch met het 
onderzoeksgeneesmiddel verder te gaan totdat u 6 of 8 kuren van de therapie heeft voltooid. 
Als u stopt met het onderzoeksgeneesmiddel of het gebruik ervan wordt uitgesteld, mag u 
verder gaan met de R-CHOP behandeling, als de onderzoeksarts van mening is dat u daar 
voordeel bij hebt. De onderzoeksbehandeling is voltooid op dag 21 van de laatste kuur. De 
behandeling stopt eerder als u de behandeling niet verdraagt of als uw ziekte verergert.  
 
Inname onderzoeksgeneesmiddel: 
U neemt elk dag, op ongeveer hetzelfde tijdstip, uw ibrutinib- of placebocapsules (standaard 
grootte, ongeveer 2 cm) in met een glas water (ongeveer 240 mL). De capsules moeten in 
hun geheel doorgeslikt worden en u mag niet proberen de capsules te openen, erop te 
kauwen of ze te breken. U mag geen grapefruit of bittere sinaasappelen (inclusief 
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marmelade) eten of het sap ervan drinken zolang u het onderzoeksgeneesmiddel inneemt, 
omdat dit de werking van het middel kan beiïnvloeden.  
 
Vanaf dag 1 van kuur 1 neemt u elke dag 4 capsules (dosis van 560 mg). Het 
onderzoeksgeneesmiddel zit in flesjes met kindveilige dop en moet bij kamertemperatuur 
bewaard worden (buiten bereik van kinderen). U krijgt voldoende capsules om 1 kuur te 
voltooien. Op dag 1 van kuur 1, 2 en 3 mag u het onderzoeksgeneesmiddel ‘s ochtends niet 
thuis innemen, maar in plaats daarvan in het ziekenhuis. 
 
Als u een dosis overslaat, kan deze zo snel mogelijk op dezelfde dag worden genomen. De 
volgende dag keert u terug naar het normale schema. U mag geen extra capsules nemen 
om de overgeslagen dosis goed te maken 
In het geval van bijwerkingen, beslist uw arts of u de hoeveelheid geneesmiddelen die u 
neemt moet veranderen. Wanneer u met het onderzoeksgeneesmiddel stopt, wordt u 
gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor het bezoek aan het eind van de 
behandeling. Dit bezoek vindt plaats ongeveer 30 dagen nadat u de laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel hebt genomen. Als uw arts vindt dat u tussen de laatste dosis van 
uw onderzoeksgeneesmiddel en het bezoek aan het eind van de behandeling een andere 
behandeling nodig hebt, dan moet dit bezoek worden afgelegd vóór u de nieuwe 
behandeling krijgt. 
 
Follow-Up: Aan het eind van de onderzoeksbehandeling start de follow-up periode. Tijdens 
deze periode wordt gekeken naar het effect en de veiligheid van de behandeling op lange 
termijn. Deze periode duurt maximaal 5 jaar. De eerst twee jaar komt u elke 16 weken voor 
controle. Daarna komt u gedurende 3 jaar elk half jaar voor controle.  
 
Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt? 
Aangezien de onderzoeksbehandeling nog niet bij veel patiënten is onderzocht, willen wij u 
goed onder controle houden. Daarom wordt u gevraagd niet alleen tijdens de start van elke 
kuur op controle te komen, maar ook op een aantal verschillende tijdstippen tussen de kuren 
door. Ook willen wij het effect van de behandeling goed in kaart brengen. Daarom wordt er  
voor het onderzoek een aantal extra onderzoeken gedaan. De volgende handelingen 
worden specifiek voor dit onderzoek uitgevoerd:  
 
Hartfilmpje: Voor start van het onderzoek zal bij u een hartfilmpje (ECG) gemaakt worden. 
 
Stollingsonderzoek: Voorafgaand aan het onderzoek wordt uw bloedstolling gecontroleerd.  
 
CT-scan: Voor start van de behandeling, aan het einde van de vierde kuur en bij het bezoek 
aan het einde van de behandeling zal een CT scan gemaakt worden. Dat is standaard. 
Tijdens de follow up periode wordt de eerste twee jaar elke 16 weken een CT-scan gemaakt. 
Daarna wordt nog 3 jaar lang elk half jaar een CT-scan gemaakt. De CT-scans tijdens de 
follow up zijn extra voor het onderzoek. In totaal zult u 12 CT-scans extra ondergaan voor 
het onderzoek. Bij deelname aan dit onderzoek ondergaat u vaker een CT-scan dan 
gebruikelijk. De stralenbelasting per CT-scan is 21mSv. Ter vergelijking: de jaarlijkse 
natuurlijke achtergrond stralenbelasting in Nederland (de hoeveelheid stralen in de lucht 
e.d.) is 2.4 mSv. Deze extra CT-scans zijn nodig om de status van uw ziekte ook na de 
behandeling goed te controleren. Het is dus uiterst belangrijk dat u zich aan bovenstaande 
planning houdt. In het (zeldzame) geval dat een CT-scan niet volstaat om tumorweefsel in 
uw lichaam vast te stellen, kan een MRI-scan gedaan worden.  
Beenmergbiopt: Lymfoom kan uw beenmerg aantasten. Om uw ziekte goed te volgen is een 
beenmergonderzoek noodzakelijk. Om een volledig verdwijnen (complete remissie) van uw 
ziekte te kunnen aantonen is het nodig een beenmergonderzoek te verrichten. Dit wordt ook 
gedaan als u niet aan het onderzoek zou deelnemen. Als het beenmerg is gedaan binnen 60 
dagen voordat u van start gaat met de eerste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel, hoeft 
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dit onderzoek niet te worden herhaald. Als het langer geleden is wordt het beenmerg voor 
het onderzoek extra afgenomen. 
 
Centrale pathologie review: Het weefselbiopt waarop de diagnose is gesteld, zal ook door 
een onafhankelijke arts (patholoog) worden onderzocht. Dit is nodig om te bevestigen welk 
type DLBCL u hebt. Om voor dit onderzoek in aanmerking te komen moet u het 
zogenoemde ‘non-GCB’ subtype van DLBCL hebben. Als blijkt dat u het GCB-subtype hebt, 
komt u niet in aanmerking voor dit onderzoek. Van de 100 mensen met DLBCL hebben 55% 
het GCB-type. Als er geen of onvoldoende weefsel aanwezig is, zal opnieuw een 
lymfeklierbiopsie worden gedaan. De onderzoeksarts stuurt aan deze onafhankelijke 
patholoog een laboratoriumverslag waarin de details van uw diagnose van DLBCL worden 
verstrekt. De centrale review neemt enkele dagen in beslag.  
In sommige gevallen kan de start van uw behandeling hierdoor vertraging oplopen. 
Ondertussen kan uw arts met medicatie beginnen om de symptomen van uw ziekte te 
behandelen. Als uw ziekte verergert, kan er mogelijk nog een lymfklierbiopsie voor 
wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. De monsters die bij u werden genomen om de 
diagnose te bevestigen kunnen nog steeds worden gebruikt om diagnostische tests voor 
diffuus grootcellig B-cel lymfoom en ibrutinib te ontwikkelen. De rest van het weefselblok 
wordt zo snel mogelijk aan de onderzoeksarts teruggegeven. 
 
Dagboekje: Tijdens de behandeling moet in een dagboekje worden bijgehouden wanneer u 
de thuismedicatie heeft ingenomen. U moet het dagboekje samen met de overgebleven 
onderzoeksmedicatie meebrengen wanneer u naar het ziekenhuis komt. 
 
Vragenlijsten: Tijdens screening, dag 1 van elke kuur, aan het einde van de behandeling en 
tijdens de bezoeken in de follow-up periode wordt u gevraagd twee vragenlijsten in te vullen 
over de mate waarin uw ziekte invloed heeft op uw dagelijkse leven. De vragenlijsten 
invullen, neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Bij voorkeur vult u de vragenlijsten bij het 
begin van uw onderzoeksafspraken in alvorens er andere tests of onderzoeksprocedures 
worden uitgevoerd. U vult deze vragenlijsten in op een elektronisch apparaat, zoals u door 
het onderzoekspersoneel wordt uitgelegd. 
 
Zwangerschapstest: Als u een vrouw bent en zwanger kunt worden, wordt er ook een 
zwangerschapstest gedaan. Bij een positief resultaat mag u niet aan het onderzoek 
deelnemen. 
 
Extra bloedafname: Op diverse tijdstippen wordt er extra bloed afgenomen voor het 
onderzoek. Het doel hiervan is om beter te begrijpen hoe ibrutinib en R-CHOP mogelijk 
werkt bij verschillende mensen, of waarom het bijwerkingen kan veroorzaken. Ook kan het 
helpen DLBCL beter te begrijpen. Er zal ook bepaald worden of u een leverinfectie heeft 
(tests op hepatitis B en hepatitis C infecties). 
 
Op dag 1 van kuur 1, 2 en 3 wordt er vóór de start van een nieuwe kuur en vóór de inname 
van het onderzoeksgeneesmiddel in het ziekenhuis extra bloed (2 ml per keer) afgenomen. 
Hiervoor moet u nuchter zijn. Het drinken van water is wel toegestaan. Het 
onderzoeksgeneesmiddel wordt op die dagen in het ziekenhuis ingenomen. Op dag 1 van 
kuur 1 en 2 wordt er ook nog bloed (6 ml) afgenomen 1 uur, 2 uur en 4 uur ná inname van 
het onderzoeksgeneesmiddel in het ziekenhuis.  
 
Op dag 1 van kuur 1 en op het ogenblik dat uw ziekte verergert of bij het bezoek aan het 
eind van de behandeling wordt er extra bloed (12 ml) afgenomen. Tijdens de behandeling 
wordt er wekelijks bloed afgenomen om uw bloedwaarden goed te controleren.  
Tijdens het hele onderzoek wordt  in totaal maximaal 357 ml bloed afgenomen. De totale 
hoeveelheid bloed die wordt afgenomen is afhankelijk van het aantal kuren dat u krijgt. U 
wordt geïnformeerd als de testen op uw bloedmonsters voor dit onderzoek veranderen. In 
bijlage B is samengevat wat er tijdens elke fase en elke bezoek in het onderzoek gebeurt. 
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Daarnaast ontvangt u de brochures van het ziekenhuis om u verdere informatie te geven 
over de verschillende procedures die gedaan worden.
 
Wat wordt er van u verwacht? 
Tijdens het onderzoek vragen wij u de voorschriften van uw arts goed op te volgen en 
informatie te verstrekken over uw medische voorgeschiedenis, uw huidige toestand en 
medicijngebruik. Daarnaast is het belangrijk dat u alle afspraken nakomt. Als u een afspraak 
niet kunt nakomen, neemt u dan contact op met uw ziekenhuis om een nieuwe afspraak te 
maken. Verder is het voor uw eigen veiligheid van belang dat u zich niet zonder medeweten 
van uw arts ergens anders laat behandelen of aan een ander onderzoek deelneemt. Dit is 
bedoeld om u te beschermen tegen mogelijk letsel, mochten de geneesmiddelen welke u 
elders zou krijgen niet goed samengaan met uw behandeling in het kader van dit onderzoek. 
Zolang u aan het onderzoek deelneemt, mag u niet deelnemen aan ander medisch 
wetenschappelijk onderzoek of andere geneesmiddelen innemen, tenzij uw arts dat op 
voorhand heeft goedgekeurd (dit geldt ook voor vitamine preparaten en kruiden). 
 
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? 
Aan dit onderzoek zijn risico’s en ongemakken verbonden. Een uitgebreid overzicht van de 
meest voorkomende bijwerkingen vindt u in bijlage C. Het is niet zo dat alle genoemde 
bijwerkingen met zekerheid bij elke patiënt zullen optreden. Daarnaast kunnen bijwerkingen 
optreden die nog niet bekend zijn. Wanneer u klachten krijgt, meld dit dan altijd aan uw arts. 
Ook als u denkt dat het geen bijwerking van de behandeling is. Bij ernstige klachten moet u 
onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Buiten kantooruren moet u contact opnemen met 
de dienstdoende hematoloog van uw ziekenhuis. Daarnaast zal bij elk bezoek op de 
polikliniek gevraagd worden of u klachten heeft gehad. 
 
Hoe zit het met anticonceptie en zwangerschap tijdens het onderzoek? 
De effecten van ibrutinib op een baby in ontwikkeling zijn onbekend. Daarom mogen 
vrouwen die zwanger zijn, van plan zijn zwanger te worden of borstvoeding geven niet aan 
dit onderzoek deelnemen. Als u kinderen kunt krijgen, moet u een doeltreffende 
anticonceptiemethode gebruiken tijdens, en ook enige tijd na stoppen van de 
onderzoeksbehandeling om zwangerschap bij u of bij uw partner te voorkomen. Een 
doeltreffende anticonceptiemethode is bijv. de combinatiepil, sommige spiraaltjes, seksuele 
onthouding of een gesteriliseerde partner. Het type anticonceptie dat u gebruikt moet 
worden besproken met de arts voordat u met het onderzoek begint (ook omdat sommige 
middelen niet goed samengaan met bepaalde geneesmiddelen). Als u hormonale 
anticonceptiva gebruikt zoals de pil of een spiraaltje, moet u een tweede barrièremethode 
(bv condooms) gebruiken. Weet dat er altijd een risico is om zwanger te worden zelfs als u 
een doeltreffende anticonceptiemethode gebruikt.  
   
Als u een vrouw in de vruchtbare leeftijd bent: De periode gedurende welke u een zeer 
doeltreffende anticonceptie moet gebruiken na de onderzoeksbehandeling is 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 de 
onderzoeksbehandeling of binnen 1 maand na uw laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel, of binnen 12 maanden na uw laatste dosis rituximab, op het 
ogenblik dat het laatste valt, moet u dit aan uw arts melden. Bij zwangerschap tijdens de 
behandeling moet u onmiddellijk stoppen met het onderzoeksgeneesmiddel. U krijgt dan 
advies over uw medische zorg. Uw arts zal dan ook toestemming vragen om informatie te 
verzamelen over uw zwangerschap en gezondheid van uw baby. 
 
Als u een man bent: Het effect van het onderzoeksgeneesmiddel op sperma is onbekend. 
Daarom mag u tijdens en na het onderzoek geen sperma doneren: gedurende 12 maanden 
na de laatste dosis rituximab of drie maanden na de laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel, op het ogenblik dat het laatste valt. Tijdens dezelfde genoemde 
periode dient u een zeer doeltreffende anticonceptie te gebruiken. Als u een vasectomie 
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(sterilisatie) hebt gehad hoeft u geen condoom te gebruiken. Als uw partner zwanger wordt 
tijdens de onderzoeksbehandeling of binnen 3 maanden na uw laatste dosis van het 
onderzoeksgeneesmiddel of binnen 12 maanden na uw laatste dosis rituximab, op het 
ogenblik dat het laatste valt, moet u dat onmiddellijk aan de arts vertellen. De sponsor kan u 
en uw partner vragen of er informatie mag worden verzameld over haar zwangerschap en 
de gezondheid van de baby.  
 
Wat zijn de voordelen en nadelen van deelname aan het onderzoek? Er zijn nog weinig 
gegevens bekend over de effectiviteit en veiligheid van ibrutinib gecombineerd met R-
CHOP. Daarom weten wij niet of aan dit onderzoek voordelen voor u verbonden zijn. Tijdens 
het onderzoek kan uw aandoening hetzelfde blijven of erger worden. Ook bestaat er een 
kans dat er bijwerkingen optreden bij deze behandeling. 
Het onderzoek kan veel informatie opleveren, die in de toekomst van belang kan zijn voor de 
behandeling van andere patiënten met DLBCL. Een nadeel is dat u mogelijk in de 
placebogroep zit en u het actieve onderzoeksgeneesmiddel niet krijgt. 
 
Welke andere behandelingen zijn er beschikbaar? Als u niet aan het onderzoek deel 
neemt krijgt u de standaardbehandeling van 6-8 R-CHOP kuren.  
 
Verzekering: Het is wettelijk verplicht dat de deelnemers aan een onderzoek verzekerd 
worden. Er werd ook een verzekering afgesloten voor dit onderzoek. De desbetreffende 
verzekeringsinformatie wordt gegeven in bijlage D. 
 
Zijn er extra kosten en is er een vergoeding als ik aan het onderzoek mee doe? 
Aan deelname aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. U krijgt geen vergoeding als u 
aan het onderzoek deel neemt. Wel worden de extra gemaakte reiskosten voor het 
onderzoek vergoed. 
 
Wie betaalt het onderzoek, de behandeling en testen die ik krijg?  
U krijgt het onderzoeksgeneesmiddel kosteloos. Ook zal de opdrachtgever alle onderzoeken 
die extra moeten worden gedaan voor dit onderzoek vergoeden aan het ziekenhuis (inclusief 
de CT scans die extra voor het onderzoek worden gedaan).  
 
Wat gebeurt er met de monsters en de informatie die van mij worden verzameld?  
Tijdens dit onderzoek wordt er extra bloed en weefsel bij u afgenomen voor 
wetenschappelijk onderzoek. Hierop zal geen genetisch onderzoek worden gedaan. De 
resultaten van dit onderzoek zullen niet worden gebruikt voor uw medische zorg of om een 
diagnose te stellen. Daarom worden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet aan 
u of uw arts gegeven.  
De monsters kunnen worden doorgestuurd naar andere bedrijven die namens de sponsor 
werken, onderzoekspartners en bevoegde overheidsinstanties. De monsters worden 
gemerkt met een codenummer. De wetenschappers die het onderzoek uitvoeren kennen uw 
identiteit niet. Uw monsters worden niet verkocht, uitgeleend of gegeven aan andere 
groepen. De sponsor zal controleren wat er met uw monsters gebeurt. De sponsor 
ontwikkelt een nieuwe test die op betrouwbare wijze kan bepalen of iemand het ‘non-GCB’ 
subtype van DLBCL heeft. Als deze test wordt goedgekeurd door regelgevende instanties, 
zal de test in de toekomst in de handel verkrijgbaar zijn voor artsen, die hem kunnen 
gebruiken om te bepalen of patiënten met DLBCL met ibrutinib moeten worden behandeld. 
Als blijkt dat u het GCB-subtype van DLBCL heeft en dus niet in aanmerking komt voor dit 
onderzoek, kunnen de monsters die bij u werden genomen om de diagnose te bevestigen 
nog steeds worden gebruikt om diagnostische tests voor DLBCL en ibrutinib te ontwikkelen.  
 
Sommige van uw monsters kunnen gedurende maximaal 15 jaar worden bewaard en 
gebruikt voor toekomstig onderzoek of om de test te ontwikkelen om te bepalen of DLBCL-
patiënten met ibrutinib moeten worden behandeld. U krijgt hier een aparte informatiebrief 
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over en u kunt zelf beslissen of u uw monsters 15 jaar wilt laten bewaren. De gegevens die 
met dit onderzoek worden verkregen, worden doorgegeven aan onderzoekers die bij of 
namens de sponsor werken en/of aan bevoegde overheden. Dat kan betekenen dat uw 
gegevens worden gebruikt in landen buiten Europa, waar de privacywetgeving minder strikt 
kan zijn. De sponsor zal uw persoonlijke gegevens goed beschermen. De gegevens worden 
bewaard zo lang als nodig is, onder supervisie van de sponsor. Het ziekenhuis bewaart uw 
persoonlijke medische gegevens en een lijst waarop uw naam met uw 
onderzoekscodenummer wordt verbonden voor 15 jaar. 
Als de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd, zal uw identiteit niet bekend 
worden gemaakt. De gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek, algemeen 
wetenschappelijke doeleinden en voor registratie van de onderzoeksmedicatie. Ook worden 
er gegevens als bijvoorbeeld uw geboortedatum en uw ras verzameld. Het verzamelen van 
gegevens over het ras is belangrijk, omdat mensen met een verschillend ras anders kunnen 
reageren op de onderzoeksmedicatie. Om informatie over uw ras te verzamelen, dient u 
apart toestemming te geven. Indien u geen toestemming geeft, kunt u nog steeds 
deelnemen aan dit onderzoek.  
 
Als u besluit om uw algehele toestemming voor het onderzoek in te trekken, dan worden de 
gegevens die tot dan toe voor het onderzoek zijn geanalyseerd wel gebruikt. Er worden 
geen nieuwe gegevens aan uw onderzoeksdossier toegevoegd. Het kan nodig zijn - voor 
controle en goed verloop van het onderzoek – dat bepaalde mensen uw gegevens moeten 
inzien. Het kan gaan om medewerkers van het ziekenhuis of de sponsor, de medisch 
ethische commissie en binnen- of buitenlandse overheidsinstanties (bijvoorbeeld de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg). Uw medisch dossier wordt niet openbaar gemaakt. Uw 
gegevens worden behandeld met inachtneming van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 
 
Wanneer is het onderzoek voor u afgelopen? 
Het onderzoek is voor u afgelopen als u de onderzoeksbehandeling gehad heeft en als de 
daar op volgende controlevisites afgelopen zijn. In het kader van dit onderzoek zult u tot 5 
jaar na het beëindigen van de onderzoeksbehandeling onder controle blijven. Daarna stopt 
het onderzoek, maar u blijft wel onder controle voor uw ziekte. Na afloop van het onderzoek 
zal de sponsor u geen onderzoeksgeneesmiddel meer verstrekken, zelfs als uw arts van 
mening is dat u voordeel hebt bij de behandeling. Het kan ook zijn dat uw arts uw 
behandeling eerder stopt, bijvoorbeeld omdat u te veel last heeft van bijwerkingen of het 
uitblijven van een goede respons op de behandeling. Ook de sponsor, de medisch ethische 
commissie of de overheid kan besluiten om het onderzoek te stoppen, omdat er nieuwe 
informatie bekend wordt over de ziekte of de behandeling. Ook kan worden besloten om u 
uit het onderzoek te halen als u de instructies niet na komt.  
 
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wat u ook besluit, het 
zal geen gevolgen hebben voor uw behandeling en de verzorging en begeleiding van uw 
familie. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. 
U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt gewoon de behandeling die 
u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich later altijd bedenken en toch 
stoppen, ook tijdens het onderzoek. Ook in dat geval krijgt u nog steeds alle zorg en 
begeleiding die u moet krijgen. Als u tussentijds wilt stoppen, geef dit dan wel aan bij uw 
arts, zodat u het gebruik van de geneesmiddelen op een veilige manier kunt afbouwen of  
kan worden gestopt. 
 
Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over het 
onderzoek bekend wordt? 
Het onderzoek wordt zo nauwkeurig mogelijk volgens protocol uitgevoerd. Het kan 
voorkomen dat uw arts op basis van medische redenen, zoals bijwerkingen, de behandeling 
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aanpast of eerder stopt. Het kan ook zijn dat er nieuwe informatie over uw ziekte of over de 
onderzoeksbehandeling bekend wordt. U moet dan vooral denken aan risico’s op een 
aandoening die door medisch ingrijpen kunnen worden verkleind of tegengegaan, of aan 
een aandoening die behandeld moet worden. De kans dat een dergelijk resultaat bij dit 
onderzoek in uw bloed of beenmerg gevonden wordt is heel klein. Wanneer wij zo iets 
vinden, zult u hierover door uw behandelende specialist worden geïnformeerd. 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. Met uw toestemming brengen we ook uw 
huisarts op de hoogte. Als u niet over dit soort resultaten geïnformeerd wil worden, kunt u 
niet deelnemen aan het onderzoek. 
 
Wat gebeurt er na afloop van het onderzoek of als ik vroegtijdig uit het onderzoek 
stap?  
Als u vroegtijdig uit het onderzoek stapt, zal u mogelijk gevraagd worden om 30 dagen na de 
laatste onderzoeksbehandeling voor controle naar de poli te komen.  
 
Als u beslist vroegtijdig uit het onderzoek te stappen stemt u ermee in ons gebruik van uw 
onderzoeksinformatie die reeds werd verzameld, niet te beperken. 

Ook kan het zijn dat wij u, een lid van uw familie of een andere arts die u regelmatig ziet nog 
contacteren om informatie over uw gezondheid te verzamelen, welke dan toegevoegd wordt 
aan uw onderzoeksdossier. Indien van toepassing en waar de wet het toelaat, kunnen ook 
voor het publiek toegankelijke gegevens geraadpleegd worden om informatie te verkrijgen 
over uw overlevingsstatus.  

Als u vroegtijdig uit het onderzoek stapt door uw toestemming voor het onderzoek in te 
trekken, mag u vragen dat uw weefselmonsters worden vernietigd zodat ze niet meer 
kunnen worden geanalyseerd Het overgebleven tumorblok wordt nooit vernietigd, maar naar 
de onderzoeksarts teruggestuurd. 

 
Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd over uw deelname? 
Indien u een huisarts en/of behandelend specialist heeft, informeert uw arts hen dat u 
meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. U geeft hiervoor toestemming 
op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het 
onderzoek. 
 
Goedkeuring 
Dit onderzoek is positief beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie van het 
Academisch Medisch Centrum. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen 
zullen nauwkeurig in acht genomen worden. 
 
Bijlagen 
Bijlage A: Contactgegevens 
Bijlage B: Overzicht met onderzoeken en polibezoeken 
Bijlage C: Bijwerkingen onderzoeksgeneesmiddel 
Bijlage D: Informatie over verzekering  
Bijlage E: Toestemmingsformulier (in tweevoud) 
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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. A.P. Kater, Dr. S.S. Zeerleder, Dr. M.D. Hazenberg, Dr. S.H. 

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

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat Hematologie: 020-5665785. 

 

Voor logistieke vragen kunt u ook contact opnemen met het Trialbureau Hematologie: 020-5665785 of 

020-5665950. Contactpersoon: Marjolein Spiering. 

 

Onafhankelijk arts 

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

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

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

onafhankelijke arts: Prof. dr. C. Punt, hoofd Afdeling Oncologie. Hij is bereikbaar onder 

telefoonnummer 020-5665955 (secretariaat Oncologie). 

 

Klachten 

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

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

Centrum. De afdeling Patiëntenvoorlichting is te bereiken op telefoonnummer: 020-5663355. 
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Bijlage B - Overzicht met onderzoeken 
 

Onderzoeken Screening Behandel Periode 
(dag 1 elke cyclus) 

Einde  
behandeling 

 
Follow up 
Periode* 

 

In het geval uw 
ziekte 

verslechtert 

Gesprek en 
Toestemmingsverklaring X     

Tumorweefsel X     
Lichamelijk Onderzoek X X X X  

Lymfklier Biopt (indien 
verslechtering)   X  

 

Polibezoek (incl. lengte en/of 
gewicht) X X X X  

Hartfilmpje X     
Echocardiogram of MUGA scan 
(ejectiefractie) X     

CT scan X X (einde 4e cyclus) X X  

PET scan X  X   
Beenmerg afname  X  X   
Vragenlijsten invullen X X X X X ** 

Zwangerschapstest  X 
X (indien van 
toepassing) X   

Bloedafnames X X  (wekelijks) X X  
Dik gedrukt is de standaard procedure  
* elke 16 weken gedurende de eerste 2 jaar; daarna nog elk half jaar voor 3 jaar  
** om de 16 weken, maximaal 2x  
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Bijlage C - Bijwerkingen onderzoeksgeneesmiddel  
 
Bijwerkingen van ibrutinib Het kan zijn dat u bijwerkingen krijgt tijdens uw deelname aan dit 
onderzoek. Wij vragen u alle bijwerkingen te melden, ook als u zelf denkt dat deze niet met 
de onderzoeksbehandeling samen hangen. De hierna opgesomde bijwerkingen werden 
gemeld door patiënten die ibrutinib hebben gekregen tijdens eerder onderzoek. De vaakst 
voorkomende bijwerkingen, die optraden bij ten minste één op de 5 patiënten, waren 
diarree, vermoeidheid, misselijkheid, zwelling van de handen of voeten (perifeer oedeem), 
obstipatie (verstopping), kortademigheid (dyspneu), spier- en gewrichtspijn, blauwe plekken, 
gewone verkoudheid (infectie van de bovenste luchtwegen), koorts, braken, verminderde 
eetlust, huiduitslag, laag aantal rode bloedcellen, laag aantal bloedplaatjes [cellen die het 
bloed helpen te stollen] (trombocytopenie), laag aantal witte bloedcellen [cellen die helpen 
infecties te bestrijden] en infectie. 
Andere bijwerkingen die werden waargenomen bij ten minste één op de 10 patiënten waren 
gewrichtspijn, buikpijn, hoesten, zweren in de mond, verhoogd urinezuurgehalte in het bloed, 
hoofdpijn, longontsteking, sinusinfectie, onvoldoende vochtopname, rugpijn, spierkrampen, 
spierpijn, duizeligheid, gevoel van zwakte, pijn in de extremiteiten, kleine rode of paarse 
huidbloedingen, indigestie, neusbloeding, urineweginfectie 
. 
Bijwerkingen die werden waargenomen bij ten minste 1 op de 100 patiënten waren wazig 
zien, huidinfectie, abnormaal hartritme (boezemfibrilleren), acute nierbeschadiging (acuut 
nierfalen), toename van het aantal witte bloedcellen, bloedvergiftiging, laag aantal witte 
bloedcellen met koorts, bloeding rondom de hersenen, hoge bloeddruk (hypertensie) 
 
De meeste van bovengenoemde bijwerkingen waren licht tot matig in ernst. Er hebben zich 
echter ook ernstige bijwerkingen voorgedaan. Sommige bijwerkingen waren zo ernstig dat 
ze leidden tot het stopzetten van het gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel, 
dosisaanpassing of –verlaging, ziekenhuisopname, invaliditeit en soms overlijden.  
  
Mogelijk kan uw arts u geneesmiddelen geven om de bijwerkingen tegen te gaan en te 
verhinderen dat ze erger worden. Uw arts kan ook beslissen om enige tijd te stoppen met 
het onderzoeksgeneesmiddel of de dosis te verlagen om u de gelegenheid te geven om bij 
te komen van de bijwerkingen. 
 
Stijging van de witte bloedcellen 
Mogelijk treedt bij u een stijging op van het aantal lymfocyten – dat is een soort witte 
bloedcel – in uw bloed (lymfocytose). Dit kan zich voordoen tijdens de eerste paar weken 
van de behandeling. Deze toename van het aantal witte bloedcellen betekent meestal niet 
dat uw ziekte verergert. Deze toename kan verscheidene weken tot maanden duren. Een 
verhoogd aantal witte bloedcellen in uw bloedbaan kan de bloedstroom veranderen en 
leiden tot bloeding of klontervorming (leukostase). Geïsoleerde gevallen van deze voorvallen 
werden gemeld bij patiënten die werden behandeld met ibrutinib. Uw arts zal uw 
bloedtellingen in de gaten houden en zal indien nodig een aanvullende behandeling geven. 
Praat met uw arts over wat uw testuitslagen betekenen. 
 
Effecten op bloeden 
Mogelijk krijgt u last van blauwe plekken of bloedingen tijdens de behandeling met ibrutinib.  
In zeldzame gevallen kunnen zich ernstige inwendige bloedingen, zoals bloedingen in de 
maag, de darmen of in/rondom 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 
bloedklonters 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 neemt. Neem onmiddellijk contact op met uw 
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arts als u tekenen hebt van ernstige bloedingen in of rondom uw hersenen, zoals plotselinge 
hevige hoofdpijn, zwakte in uw armen of benen, moeite met praten of het begrijpen wat er 
wordt gezegd, of evenwichtsstoornissen. Neem ook contact op met uw arts als u tekenen 
hebt van ernstige bloedingen zoals bloed in uw ontlasting of urine of bloedingen die lange 
tijd aanhouden of die u niet onder controle krijgt. 
 
Effecten op het hart 
Abnormale hartslag (boezemfibrilleren en/of boezemfladderen) is gemeld bij patiënten die 
werden behandeld met ibrutinib. Boezemfibrilleren/-fladderen is een vaak voorkomende 
hartritmestoornis. De hartslag kan versneld of onregelmatig zijn waardoor symptomen 
ontstaan zoals bonken van het hart of hartkloppingen, duizeligheid, zwakte, een licht gevoel 
in het hoofd of kortademigheid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van 
een van deze symptomen tijdens het gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel. 
 
Infecties 
U kunt een bacteriële, virus- of schimmelinfectie krijgen. Sommige van deze infecties 
hebben geleid tot ziekenhuisopname en overlijden. Neem contact op met uw arts als u 
koorts, koude rillingen of andere verschijnselen heeft van een mogelijke infectie. 
 
Een zeldzame en meestal dodelijke virusziekte in de hersenen, progressieve multifocale 
leuko-encefalopathie (PML), is gemeld bij patiënten die met ibrutinib in combinatie met 
rituximab werden behandeld, en bij patiënten die eerder met rituximab waren behandeld. Als 
u last krijgt van symptomen zoals zwakte, verlamming, verlies van het gezichtsvermogen 
en/of spraakstoornissen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. 

 
Verminderde hoeveelheid van bloedcellen 
Ernstige dalingen in witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes zijn gerapporteerd 
bij patiënten die behandeld werden met ibrutinib. Als u symptomen krijgt zoals koorts, 
zwakte of het snel krijgen van blauwe plekken en bloedingen, dan moet u dat onmiddellijk 
aan uw arts melden. 
 
Allergische reacties 
Sommige mensen reageren allergisch op geneesmiddelen. Ernstige allergische reacties 
kunnen levensbedreigend zijn. Als u allergisch reageert op ibrutinib kunt u uitslag, zware of 
fluitende ademhaling, plotse lage bloeddruk waarbij u zich licht in het hoofd kunt voelen, 
zwelling rond de mond, keel of ogen, hartkloppingen en transpireren gewaarworden. Voordat 
u met het onderzoeksgeneesmiddel begint, moet u de arts vertellen over uw mogelijke 
geneesmiddelallergieën. U moet de arts onmiddellijk elk hierboven genoemd symptoom van 
allergie melden. 
 
Uitslag 
Een maculopapulaire uitslag (vlakke, rode vlekken op de huid met kleine pukkeltjes) werd 
regelmatig gemeld bij patiënten die werden behandeld met ibrutinib alleen of in combinatie 
met andere geneesmiddelen. De meeste uitslag was mild tot matig van aard en begon 2-3 
weken of langer nadat de patiënt ibrutinib begon te nemen. Er zijn zeldzame meldingen van 
ernstige uitslag (over meer dan 50 % van het lichaam) of uitslag met blaren en loskomende 
huid, waaronder mogelijk open zweren of aften in de mond en andere zones (syndroom van 
Stevens-Johnson). Dit syndroom is mogelijk levensbedreigend. U moet de arts onmiddellijk 
op de hoogte brengen als u een uitslag ontwikkelt die zich snel verspreidt, of als u merkt dat 
uw huid loslaat, met of zonder zweren of aften in de mond. 
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Overige vormen van kanker 
Andere vormen van kanker werden waargenomen bij patiënten die behandeld werden met 
ibrutinib. Deze omvattenhuidkanker, solide tumoren  en hematologische maligniteiten 
(kanker van het bloed of de lymfeklieren).  De relatie met gebruik van ibrutinib is niet 
bekend. Breng uw arts op de hoogte als u een nieuwe kanker ontwikkelt terwijl u aan het 
onderzoek deelneemt.  
 
Interactie met andere geneesmiddelen: Sommige voedingsmiddelen zoals grapefruit en 
bittere sinaasappelen, en sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de manier 
waarop uw lichaam ibrutinib verwerkt. Door deze interacties 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 en bittere sinaasappelen vermijdt en uw arts op de hoogte brengt van alle 
geneesmiddelen, supplementen of kruidengeneesmiddelen zoals Sint Janskruid die u tijdens 
het onderzoek gebruikt. Zorg dat u uw arts 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 ingreep vergroten. Het gebruik van ibrutinib 
moet worden stopgezet gedurende minstens 3 tot 7 dagen voor en na chirurgische ingrepen. 
Neem contact op met uw arts als er voor u chirurgische ingrepen gepland zijn. Voor 
noodingrepen moet het gebruik van ibrutinib worden stopgezet na de ingreep totdat de 
operatiewonde redelijk genezen is (er geen vloeistof meer uit lekt). Neem zo snel mogelijk 
na een noodingreep contact op met uw arts. 
Er kunnen nog onbekende of onverwachte bijwerkingen optreden bij gebruik van ibrutinib. U 
wordt tijdig schriftelijk en mondeling geïnformeerd over elke nieuwe informatie of bevinding 
over ibrutinib of veranderingen in de testprocedures die uw bereidheid om aan het 
onderzoek deel te blijven nemen kan beïnvloeden.  
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Bijlage D – 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 
 
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 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; 
 
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. 
 
  

http://www.ccmo.nl/
http://www.ccmo.nl/
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Bijlage E – TOESTEMMINGSFORMULIER 
 
Titel van het onderzoek: PCI-32765DBL3001: Een gerandomiseerd, dubbelblind, 
placebogecontroleerd onderzoek in fase 3 van de Brutons tyrosinekinase (BTK) -remmer, 
PCI-32765 (ibrutinib), in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine 
en prednison (R-CHOP) bij patiënten met het pas gediagnosticeerde subtype zonder 
kiemcentrum van diffuus grootcellig B-cel lymfoom. 
 
Ik heb de informatie voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullend vragen stellen. Mijn 
vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 
 
Ik begrijp dat mijn deelname volledig vrijwillig is. Ik weet dat ik mij op elk moment zonder 
opgave van redenen kan terugtrekken. 
 
Ik geef toestemming om mijn huisarts en andere behandelende specialist(en) (indien van 
toepassing) in te lichten over mijn deelname aan dit onderzoek. 
 
Ten behoeve van controle op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de studie geef ik 
toestemming tot inzage in tot mijn persoon te herleiden gegevens, door vertegenwoordigers 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en vertegenwoordigers van de 
opdrachtgever. 
 
Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doelen zoals die in de 
informatiebrief staan. 
 
Ik geef toestemming om mijn gegevens gedurende 15 jaar na afloop van het onderzoek te 
bewaren. 
 
Ik geef toestemming dat er extra bloed wordt afgenomen voor aanvullend onderzoek zoals 
beschreven staat in de informatiebrief. 
 
Ik geef wel/geen* toestemming voor het gebruik van gegevens over mijn ras en etniciteit, 
zoals beschreven staat in deze informatiebrief  
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Naam patiënt: 
 
Handtekening:                                                                                  Datum : __ / __ / __ 
 
 
Ik verklaar hierbij dat ik deze patiënt volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
patiënt zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. De 
patiënt ontvangt een kopie van deze informatie voor de patiënt en het ondertekende 
toestemmingsformulier. 
 
Naam onderzoeker: 
 
 
Handtekening:                                                                                Datum: __ / __ / __ 
 
 
 


