
             
Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

16 jaar en ouder. 
 

Allo-antistofvorming bij sikkelcelziekte na transfusie:  
Wat is de rol van ontsteking en erfelijke aanleg?  

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. 
Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u 
sikkelcelziekte heeft.  
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. 
Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de 
onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie 
te vragen. En u kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. 
De medisch ethische toetsingscommissie van het Academisch Medisch Centrum heeft dit onderzoek 
goedgekeurd. Verdere  informatie over  de toetsing van het onderzoek en het meedoen aan zo’n 
onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Dit onderzoek is opgezet door Sanquin (de bloedbank) en wordt gedaan in vier ziekenhuizen in 
Nederland; Het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Erasmus Medisch Centrum (EMC), het Haga 
Ziekenhuis en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Er zullen naar verwachting zo’n 150 
mensen (volwassenen en kinderen) aan dit onderzoek meedoen.  
 
 
WAT IS HET DOEL VAN DIT ONDERZOEK? 
Veel patiënten met sikkelcelziekte krijgen bloedtransfusies. U krijgt dan bloed van iemand anders 
(een donor) om uw eigen bloed mee aan te vullen, bijvoorbeeld als u erg ziek bent. Bij sommige 
mensen reageert het lichaam op het bloed van zo’n bloedtransfusie. Het lichaam maakt dan 
antistoffen aan tegen het bloed. Antistoffen zijn kleine deeltjes in het lichaam die het transfusie bloed 
van de donor af kunnen breken. Bij een volgende transfusie moeten we dan zoeken naar bloed dat 
niet wordt afgebroken door de antistoffen. Het kan dan steeds moeilijker zijn om bloed te vinden dat 
geschikt voor u is. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat kleine verschillen in erfelijke informatie en ontstekingsreacties 
op het moment van een transfusie de vorming van deze antistoffen kunnen beïnvloeden. Het 
onderzoek waarvoor we u vragen heeft als doel beter te begrijpen hoe mensen antistoffen vormen en 
waarom sommige mensen wel antistoffen maken na een bloedtransfusie, en anderen juist niet. Met 
dit onderzoek kunnen we precies kijken wat er gebeurt in het lichaam op het moment dat iemand 
deze antistoffen vormt na een bloedtransfusie. Als we hier meer over weten kunnen we maatregelen 
bedenken om de vorming van antistoffen te voorkomen.  
 
HOE WORDT HET ONDERZOEK UITGEVOERD? 
Dit onderzoek wordt gestart op het moment dat u een bloedtransfusie nodig heeft. Hiervoor zal 
voorafgaand aan een bloedtransfusie wat extra bloed bij u wordt afgenomen. Daarnaast zal er op 4 
verschillende tijdstippen na de bloedtransfusie ook wat bloed worden afgenomen. Dit gebeurt op 1 
dag na de transfusie, na 1 week, na 4 weken en na 6 maanden. Waarom willen we 5x bloed van u 



bekijken? Elke keer kunnen we weer andere stoffen of cellen in uw bloed onderzoeken die ons 
informatie geven over de reactie van het lichaam op de bloedtransfusie en kunnen we zien of er 
antistoffen bij u gevormd worden.  
Dit betekent voor u dat er een aantal keer bloed geprikt moet worden. We proberen om deze 
momenten zoveel mogelijk samen te laten vallen met bloedafnames bij normale controles op de 
polikliniek, of als u nog op de afdeling van het ziekenhuis ligt, zodat u niet veel vaker geprikt hoeft te 
worden. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn om alles samen te laten vallen. Dit zou kunnen 
betekenen dat u extra naar het ziekenhuis moet komen om een keer extra bloed af te laten nemen. 
Wij zouden ook bij u thuis kunnen komen om u daar te prikken zodat u niet extra naar het ziekenhuis 
hoeft te komen.  
 
WAT WORDT ER VAN U VERWACHT? 
Nadat u toestemming hebt gegeven voor deelname aan dit onderzoek wordt er in totaal 5 keer bloed 
afgenomen. Dit zal neerkomen op 18-36 ml bloed (maximaal 6 buisjes) per keer. Deze hoeveelheid 
geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij donoren bij de bloedbank wordt 500 ml 
bloed per keer afgenomen.  
 
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker: 

- Als u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. 
- Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld. 
- Als u niet meer mee wilt doen aan het onderzoek. 
- Als uw contactgegevens wijzigen. 

 
WAT ZIJN MOGELIJKE VOOR- EN NADELEN VAN DEELNAME AAN DIT ONDERZOEK? 
Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet dat u minder last krijgt van uw ziekte. Dit 
onderzoek is bedoeld om meer informatie te krijgen over het ontstaan van de antistoffen na 
bloedtransfusies en welke patiënten hier mogelijk extra risico op lopen. Uw deelname draagt hieraan 
bij. In de toekomst hopen wij met deze informatie de bloedtransfusies nog veiliger te maken. 
Nadeel van dit onderzoek is dat er een aantal keer (maximaal 36 ml) extra bloed bij u wordt 
afgenomen. Wij streven er naar deze afname te combineren met een controle bloedafname zodat u 
niet te veel extra geprikt hoeft te worden. Als u meedoet aan dit onderzoek loopt u geen extra risico’s 
voor uw gezondheid. U krijgt de standaard behandeling die u anders ook zou krijgen. 
 

VRIJWILLIGE DEELNAME 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wat u ook besluit, dit zal geen 
gevolgen hebben voor uw behandeling en de verzorging en begeleiding van uzelf en 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 de gebruikelijke behandeling die u anders ook 
zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het 
onderzoek.  U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw ziekte. U hoeft niet te 
zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. 
De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u wilt, kan 
verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u 
weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 
 
 
 
 



EINDE VAN HET ONDERZOEK 
Uw deelname aan het onderzoek stopt als: 

- alle bezoeken, zoals beschreven, voorbij zijn. 
- u zelf kiest om te stoppen. 
- de onderzoekers, de overheid of de beoordelende medisch ethische toetsingscommissie, 

besluit om het onderzoek te stoppen. 
 
Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens 
informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 
 
GEBRUIK EN BEWAREN VAN UW GEGEVENS EN BLOED 
Voor dit onderzoek is het nodig dat uw bloed en uw medische en persoonsgegevens worden 
verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op het bloed en de gegevens komt te 
staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten.  
 
Uw gegevens 
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. De sleutel 
voor de code blijft bij de onderzoeker. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code 
gebruikt.  
Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het 
onderzoek goed en betrouwbaar uitgevoerd is.  
Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn: het onderzoeksteam, en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Ter controle van de uitvoerig van het onderzoek kunnen door het Sanquin, in haar 
rol van opdrachtgever van de studie, aangewezen personen eveneens toegang krijgen tot 
vertrouwelijke gegevens. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring 
ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en 
persoonsgegevens. 
Uw medische gegevens zullen tot 15 jaar na sluiting van dit onderzoek worden bewaard.  
Als u besluit uw deelname aan dit onderzoek voortijdig te stoppen, zal het onderzoeksteam stoppen 
met het verzamelen van uw gegevens. U mag verzoeken tot het vernietigen van alle eerder 
afgenomen monsters. Materiaal dat nog niet is gebruikt voor analyse, zal dan worden vernietigd. 
Als we tijdens het onderzoek antistoffen bij u vinden, zullen we dat aan u en uw dokter laten weten 
en dan kan daar in het vervolg rekening mee gehouden worden bij het uitzoeken van geschikt bloed 
voor een volgende transfusie. 
 
Later gebruik gegevens en/of bloed 
Het bloed dat we bij u afnemen kunnen we soms ook in de toekomst nog gebruiken om meer te 
weten te komen over uw ziekte. Hiervoor hebben we speciale regels opgesteld en hiervoor zal apart 
toestemming worden gevraagd. Hierover krijgt u een aparte informatiebrief.  
 
KOSTEN, VERGOEDING EN VERZEKERING 
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek. U krijgt géén vergoeding voor 
deelname. Als u voor een extra bezoek naar het ziekenhuis moet komen zullen we de reiskosten 
vergoeden.  
Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. De onderzoeker hoeft daarom van de 
toetsende commissie geen extra verzekering af te sluiten. 
 
 
 
  



WILT U VERDER NOG IETS WETEN? 
Natuurlijk heeft u tijd nodig om over deelname aan het onderzoek na te denken. Hiervoor krijgt u 
uiteraard de gelegenheid. U krijgt hiervoor minimaal 24 uur. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze 
met uw arts of de onderzoeker van uw ziekenhuis bespreken.   
Indien u twijfelt over uw deelname aan dit onderzoek kunt u ook de onafhankelijke arts raadplegen. 
Deze arts is zelf niet bij het onderzoek betrokken, maar wel deskundig op het gebied van dit 
onderzoek en uw ziekte. Het is ook mogelijk om tijdens het onderzoek vragen aan deze arts te stellen 
die u liever niet met uw arts of de onderzoeker bespreekt. 
Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling, kunt u een klacht indienen.  
Onderaan de brief vindt u de contactgegevens. 
 
ONDERTEKENING VAN HET TOESTEMMINGSFORMULIER  
Als u besluit om aan dit onderzoek mee te doen, vragen wij u het toestemmingsformulier te 
ondertekenen. Door ondertekening van deze toestemmingsverklaring stemt u in met deelname aan 
dit onderzoek. U kunt op elk moment uw toestemming tot deelname weer intrekken. Uw arts of de 
onderzoeker zal het formulier eveneens ondertekenen en bevestigt daarmee dat u bent geïnformeerd 
over het onderzoek en dat u deze informatiebrief heeft ontvangen. U krijgt een kopie van het 
toestemmingsformulier mee.  
 
Contactgegevens 
 
U kunt meer informatie over dit onderzoek krijgen bij uw arts of een van de onderzoekers van uw 
ziekenhuis 

- Dr. B. Biemond, hematoloog 
Tel:  020-5665785    E-mail:   b.j.biemond@amc.nl   
    

- Drs. J. Gerritsma, coördinerend arts-onderzoeker 
Tel:  020-5668668   E-mail:  starring@amc.nl 

 
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:  

• Dr. Pajkrt  - Tel: 020-5662727 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. Jorn Gerritsma     Dr. B. Biemond 
Arts-onderzoeker     Hematoloog 
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Bijlage A: 
TOESTEMMINGSVERKLARING VOLWASSEN DEELNEMERS (≥16 jaar) 

 

Allo-antistofvorming bij sikkelcelziekte na transfusie:  
Wat is de rol van ontsteking en erfelijke aanleg?  

   

• Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

• Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

• Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij mijn huisarts/specialist(en) die mij 
behandelt over het verloop van mijn ziekte. 

• Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in deze 
informatiebrief. 

• Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn bloedmonsters op de manier en 
voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

• Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit onderzoek te 
bewaren.  
Ik geef wel / geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 
 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 
 

 
_____________________________________  |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|  
 Naam proefpersoon **       Geboortedatum ** 
 
  
|____| - |____| - |________|    ______________________________  
Datum van invullen **     Handtekening  
 

Ik verklaar hierbij de proefpersoon volledig ingelicht te hebben over het genoemde onderzoek. Als er 
tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 
beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
_______________________________       
Naam onderzoeksarts **      
 
|____| - |____| - |________|       ______________________________ 
Datum van invullen**     Handtekening 
            
*   Doorhalen wat niet van toepassing is  
** Gebruik a.u.b. blokletters. Noteer de datum op deze wijze: dd-mm-jjjj. 
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Bijlage A (kopie): 
TOESTEMMINGSVERKLARING VOLWASSEN DEELNEMERS (≥16 jaar) 

Allo-antistofvorming bij sikkelcelziekte na transfusie:  
Wat is de rol van ontsteking en erfelijke aanleg?  

   

• Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. 
Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

• Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet 
mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

• Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij mijn huisarts/specialist(en) die mij 
behandelt over het verloop van mijn ziekte. 

• Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in deze 
informatiebrief. 

• Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn bloedmonsters op de manier en 
voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

• Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na dit onderzoek te 
bewaren.  
Ik geef wel / geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 
vervolgonderzoek. 
 
Ik wil meedoen aan dit onderzoek 
 

 
_____________________________________  |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|  
 Naam proefpersoon **       Geboortedatum ** 
 
  
|____| - |____| - |________|    ______________________________  
Datum van invullen **     Handtekening  
 

Ik verklaar hierbij de proefpersoon volledig ingelicht te hebben over het genoemde onderzoek. Als er 
tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen 
beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
 
_______________________________       
Naam onderzoeksarts **      
 
|____| - |____| - |________|       ______________________________ 
Datum van invullen**     Handtekening 
            
*   Doorhalen wat niet van toepassing is  
** Gebruik a.u.b. blokletters. Noteer de datum op deze wijze: dd-mm-jjjj. 
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