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Patiënteninformatie en toestemmingsformulier voor volwassenen  

Titel van het onderzoek: Een multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd 

fase II-onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van sevuparine-infusie voor de 

behandeling van acute vaso-occlusieve crisis (VOC) bij patiënten met sikkelcelziekte (SCD).  

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

We willen u vragen deel te nemen aan bovengenoemd medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Modus Therapeutics AB, een Zweeds farmaceutisch 

bedrijf.  U wordt gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek, omdat u sikkelcelziekte heeft. U beslist 

zelf of u wel of niet wilt meedoen. Voordat u besluit om deel te nemen, is het belangrijk dat u begrijpt 

waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd en wat het voor u precies inhoudt. Daarom geven we u deze 

schriftelijke informatie en de algemene brochure over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Leest u 

deze informatie rustig door en bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Neem zoveel tijd als 

u nodig heeft om te beslissen of u aan dit onderzoek wilt meedoen. 

Hebt u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met uw onderzoeksarts of 

iemand anders van het onderzoeksteam. U kunt ook met een onafhankelijke persoon praten die veel 

over dit onderzoek weet. In bijlage D vindt u hun contactgegevens. 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Bij u is sikkelcelziekte (SCD) vastgesteld. SCD is een genetische ziekte (dit wil zeggen dat u ermee 

geboren bent), waarbij het lichaam abnormaal gevormde rode bloedcellen aanmaakt. In plaats van de 

normale muntvorm kunnen deze rode bloedcellen de vorm hebben van een halve maan of een sikkel, 

vandaar de naam sikkelcel ziekte. Sikkelcellen leven veel korter dan normaal gevormde rode 

bloedcellen. Hierdoor kan een te kort aan rode bloedcellen ontstaan. Dit wordt ook wel bloedarmoede 

genoemd en kunt u last krijgen van symptomen zoals vermoeidheid en gebrek aan energie. 

Sikkelcellen hebben ook de neiging om makkelijker aan elkaar te kleven. Dit wordt een vaso-

occlusieve crisis (VOC) genoemd vanwege de vorming van stolsels in de bloedvaten waardoor de 

bloedstroom naar organen en weefsel moeilijker gaat. Dit kan leiden tot ernstige pijn. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of een nieuw onderzoeksmiddel met de naam sevuparine 

de duur van de vaso-occlusieve crisis kan verkorten. In dit onderzoek wordt ook de veiligheid van 

sevuparine beoordeeld. Ongeveer 133 patiënten uit Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika  

zullen aan dit onderzoek deelnemen. In totaal duurt uw deelname aan dit onderzoek maximaal 7 

maanden. 

Welk geneesmiddel wordt onderzocht? 

Sevuparine is een onderzoeksmiddel dat is gemaakt van het antistollingsmiddel heparine. Sevuparine 

is nog niet goedgekeurd door nationale gezondheidsinstanties voor het gebruik als geneesmiddel in 

Nederland. Het mag daarom alleen worden gebruikt in wetenschappelijke onderzoeken zoals dit. Uit 

eerder onderzoek is gebleken dat heparine-achtige stoffen een gunstig effect hebben bij vaso-

occlusieve crises. We verwachten dat sevuparine een vergelijkbaar gunstig effect zal hebben. Van 

heparine is bekend dat het ook een grote invloed heeft op het ontstollen van het bloed, waardoor 

makkelijk bloedingen kunnen optreden. Daarom is het gebruik van heparine voor patiënten met 

sikkelcelziekte beperkt. Sevuparine is zo ontwikkeld dat het veel minder effect heeft op het ontstollen 

van bloed dan heparine.  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Nadat u de toestemmingsverklaring hebt 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 standaardzorg voor uw ziekte en zouden ook gedaan worden als u niet zou 

deelnemen aan het onderzoek. Wij willen hiermee uw ziekte zo volledig mogelijk in kaart brengen. 

Daarnaast moeten voor het onderzoek ook een aantal extra testen worden gedaan.  
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Behandeling: 

Als uit deze testen blijkt dat de onderzoeksbehandeling geschikt is voor u, wordt u willekeurig (net als 

bij het opgooien van een munt) ingedeeld voor een behandeling met een placebo of sevuparine. Een 

placebo is een stof die op sevuparine lijkt, maar geen werkzame stof bevat. U hebt evenveel kans om 

met sevuparine te worden behandeld als met een placebo. U en het onderzoeksteam weten niet welk 

onderzoeksmiddel u krijgt.  

Het onderzoeksmiddel wordt tijdens uw ziekenhuisopname per infuus toegediend. De behandeling 

start binnen 24 uur na de screening en duurt minimaal 48 uur tot maximaal 7 dagen. Dit hangt ervan af 

hoe snel uw vaso-occlusieve crisis is verholpen. Gedurende het hele onderzoek worden standaard 

behandelingen gegeven, waaronder pijnstillers. Kort na uw opname in het ziekenhuis krijgt u krachtige 

pijnstillers (opiaten) via dezelfde infuuslijn als waarmee het onderzoeksmiddel wordt toegediend. Dit 

wordt patient-controlled analgesia (PCA) genoemd. Via de PCA pomp kunt u op deze manier, , 

afhankelijk van wat u nodig hebt, opiaten toedienen door op een knop te drukken. Als u geen PCA-

pomp  wenst, dan zal uw onderzoeksarts of iemand van zijn team u pijnstillers toedienen via een 

injectie. Daarnaast kunt u ook de pijnmedicatie tramadol krijgen. 

Wat is extra voor het onderzoek? 

Gedurende de onderzoeksbehandeling wordt lichamelijk onderzoek gedaan en uw vitale functies zoals 

bloeddruk en temperatuur worden regelmatig gecontroleerd. Ook wordt er bloed (12,5 ml per keer) en 

urine afgenomen om uw gezondheid goed te kunnen volgen. Daarnaast wordt ongeveer 2,5 ml bloed 

afgenomen om uw bloedstolling te meten. Dit wordt gedaan om te controleren of sevuparine ervoor 

zorgt dat uw bloed langzamer stolt.  

We vragen u ook om enkele vragenlijsten in te vullen om uw mate van pijn te beoordelen en een 

indruk te krijgen hoe het met u gaat. Als u 8 uur lang geen pijnstillers meer gebruikt, vragen we u om 

de 4 uur of u klaar bent om naar huis te gaan. Dit gebeurt alleen in het kader van de studie. Als u niet 

deelneemt, wordt u uit het ziekenhuis ontslagen, nadat u bent gestopt met het gebruiken van de 

pijnstillers. 

 Tijdens de onderzoeksbehandeling wordt dagelijks een hartfilmpje (ECG) gemaakt.  

Om de hoeveelheid sevuparine in het bloed te meten wordt er op dag 2 in de ochtend een extra 

bloedmonster (2 ml) afgenomen. 

Voor start van de behandeling en 1 maand na het stoppen van de behandeling wordt gekeken naar een 

specifiek eiwit (HIT) in het bloed (15 ml per afname). HIT staat voor Heparine geïnduceerde 

Trombocytopenie. Als de HIT test aantoont dat u deze eiwitten in uw bloed heeft, kan dit bij 

behandeling met heparine-achtige stoffen (zoals sevuparine) ervoor zorgen dat uw bloedplaatjes gaan 

samenklonteren.  Dit kan leiden tot de vorming van een bloedprop (trombose) in uw aderen. Als de 

HIT test positief is, wordt deze test 3 en 6 maanden na uw ziekenhuisontslag herhaald. Als de HIT test 

negatief is, dan bent u klaar met de studie. 

Tijdens uw deelname wordt onderzoek gedaan naar biomarkers. Biomarkers zijn stoffen in het bloed 

waarmee de werking van sevuparine bij sikkecelziekte bekeken wordt. Hiervoor wordt bloed (35 ml) 

afgenomen voor de start van het onderzoek en op het moment dat de toediening van sevuparine 

gestopt wordt.  

 

Zwangerschapstest bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd: Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen 

aan het onderzoek. Voor start van het onderzoek wordt daarom bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

een zwangerschapstest gedaan.  

Follow up 

Als u uit het ziekenhuis bent ontslagen, komt u 1 week en 1maand na uw ontslag voor controle. Als 

uw HIT test positief is dan vragen wij u ook om 3 en 6 maanden na uw ontslag voor controle te 

komen. In bijlage A vindt u een overzicht van alle bezoeken en testen voor het onderzoek. 

Wat verwachten we van u? 
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Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek de instructies van uw onderzoeksteam opvolgt, alle 

onderzoekstesten laat uitvoeren en dat u naar de policontroles komt. Als u zich niet goed voelt, moet u 

dit tegen het onderzoeksteam zeggen. Als u iets niet begrijpt kunt u het onderzoeksteam om uitleg 

vragen. Tijdens uw deelname aan dit onderzoek mag u niet aan andere klinische onderzoeken 

deelnemen. 

Terwijl u aan het onderzoek deelneemt zijn sommige geneesmiddelen niet toegestaan. Dit geldt alleen 

voor de periode waarin u behandeld wordt met het onderzoeksmiddel. Uw onderzoeksteam zal deze 

geneesmiddelen met u bespreken. Als u de desbetreffende geneesmiddelen moet blijven gebruiken 

tijdens uw opname, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek. U moet het uw onderzoeksteam 

onmiddellijk (bijv. telefonisch) vertellen als u last krijgt van een ernstige bijwerking. Ook is het van 

belang dat u alle medische klachten of ongemakken die u ervaart vertelt, zelfs als u er niet veel last 

van hebt. Het is belangrijk voor uw eigen veiligheid dat u volledige en eerlijke antwoorden geeft op 

vragen over uw medische voorgeschiedenis en alle medicatie of andere gezondheidsproducten 

(voedingssupplementen, vitaminen, kruidengeneesmiddelen) die u op dit moment gebruikt. Als u 

vergeet iets belangrijks te vertellen, vertel het uw onderzoeksteam dan zodra u eraan denkt. 

Als u een vrouw bent, mag u niet zwanger worden of borstvoeding geven zolang u het 

onderzoeksmiddel krijgt toegediend en tot één maand nadat de behandeling is beëindigd. Het 

onderzoeksmiddel kan onvoorziene risico’s hebben voor het ongeboren kind. Als u een seksueel 

actieve vrouw bent die kinderen kan krijgen, moet u betrouwbare anticonceptiemethoden gebruiken. 

Als u zwanger wordt tijdens deelname aan deze studie, vertel het dan uw onderzoeksarts of iemand 

van het onderzoeksteam. Deze kunt u vinden in bijlage B. Daarnaast kan uw arts u hier meer over 

vertellen. 

Zijn er nog andere behandelmogelijkheden? 

Op dit moment zijn er geen behandelingen beschikbaar voor pijnlijke vaso-occlusieve crises. De pijn 

wordt meestal behandeld met krachtige pijnstillers (opiaten) of andere ondersteunende maatregelen. 

Deze behandelingen kunnen ook tijdens dit onderzoek worden gegeven. Uw onderzoeksarts zal u meer 

vertellen over de risico’s en voordelen.  

Welke bijwerkingen zijn te verwachten? 

Mogelijke bijwerkingen van sevuparine 

Zoals alle geneesmiddelen kan sevuparine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 

bijwerkingen krijgt. U kunt ook last krijgen van bijwerkingen die nog niet eerder zijn gemeld. Uw 

gezondheid wordt goed in de gaten gehouden tijdens uw ziekenhuisopname, zodat eventuele 

bijwerkingen kunnen worden ontdekt.  

 

Sevuparine is eerder aan meer dan 70 patiënten gegeven zonder dat er ernstige bijwerkingen zijn 

opgetreden. Kleine veranderingen in het vermogen van het bloed om te stollen kunnen worden 

verwacht tijdens uw behandeling met sevuparine. Dit kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat een 

eventuele bloeding stopt; bijvoorbeeld nadat er een naald in uw huid is ingebracht. Veranderingen in 

de uitslagen van bloedtesten (kleine tot matige verhoging van leverwaardes) zijn gerapporteerd bij het 

gebruik van sevuparine. Als deze veranderingen zich voordoen, duren ze waarschijnlijk niet lang 

(ongeveer een week) en krijgt u er waarschijnlijk geen lichamelijke klachten van. We controleren u 

tijdens uw behandeling heel regelmatig, zodat er direct medisch kan worden ingegrepen als dat nodig 

is. 

 

Minder vaak gerapporteerde bijwerkingen bij gebruik van sevuparine zijn onder andere: diarree, 

verminderde tastzin, veranderde smaakzin, slaperigheid, duizeligheid en pijn in de ledematen. Al deze 

bijwerkingen waren mild tot matig van ernst.  

 

Aangezien sevuparine op heparine lijkt, is er een zeer klein risico voor patiënten die sevuparine 

gebruiken dat het aantal bloedplaatjes tijdelijk afneemt. Bloedplaatjes zijn bloedcellen die ervoor 

zorgen dat het bloed stolt. Deze bijwerking is niet waargenomen bij patiënten die in eerdere 
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onderzoeken met sevuparine zijn behandeld. Er zullen regelmatig bloedtesten worden gedaan om 

ervoor te zorgen dat er op tijd medisch kan worden ingegrepen als dat nodig is. 

Wat zijn de mogelijke voordelen en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

U kunt wel of geen voordeel hebben van uw deelname aan dit onderzoek. Als u besluit om deel te 

nemen zullen wij u vragen om vaker naar het ziekenhuis te komen voor nacontroles. Ook zal er meer 

bloed bij u worden afgenomen dan normaal gesproken gedaan wordt. Het kan zijn dat sevuparine uw 

vaso-occlusieve crisis sneller verhelpt. Daardoor ervaart u mogelijk minder pijn en hoeft u minder 

lang in het ziekenhuis te blijven. We kunnen dit echter niet garanderen. Uw ziekenhuisopname duurt 

niet langer als u aan dit onderzoek deelneemt. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen in de 

toekomst betere behandelingen te ontwikkelen voor u en anderen met sikkelcelziekte. 

Wat gebeurt er als u besluit niet aan dit onderzoek deel te nemen? 

U beslist zelf of u aan dit onderzoek wilt deelnemen. Uw deelname aan het onderzoek is geheel 

vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u niets te doen. U hoeft ook geen reden op te geven. 

Wat u ook besluit, het zal geen invloed hebben op de verdere behandeling of begeleiding van uzelf en 

uw familie. U krijgt de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd 

nog bedenken en kunt u zich zonder opgave van redenen uit het onderzoek terugtrekken. Uw arts zal 

met u bespreken wat dan de beste behandeling voor u is. Als u tussentijds wilt stoppen, geef dit dan 

wel aan bij uw arts. De onderzoeksbehandeling zal dan stop worden gezet. 

Als u besluit te stoppen met dit onderzoek, vragen we u eventueel nog een keer langs te komen voor 

een afsluitend bezoek in het belang van uw veiligheid.  

Wat gebeurt er als het onderzoek wordt beëindigd? 

Het onderzoeksteam of de opdrachtgever kan uw deelname aan het onderzoek beëindigen als u zich 

niet houdt aan de instructies van het onderzoeksteam of niet op de poli afspraken komt. Het onderzoek 

kan ook worden beëindigd door het onderzoeksteam, de opdrachtgever of regelgevende instanties als 

het schadelijk is voor uw gezondheid, als u zwanger wordt of om redenen die verder niets met u te 

maken hebben. U kunt zelf om welke reden dan ook beslissen dat u niet meer aan het onderzoek wilt 

deelnemen. Als u het onderzoek verlaat of als u uit het onderzoek wordt teruggetrokken, vragen we u 

terug te komen naar het ziekenhuis voor een afsluitend bezoek in het belang van uw veiligheid. 

Bent u verzekerd als u aan het onderzoek deelneemt? 

Voor iedereen die aan dit onderzoek deelneemt, is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt 

schade als gevolg van deelname aan dit onderzoek. Dit geldt voor schade die zich tijdens het 

onderzoek of binnen vier jaar na beëindiging van het onderzoek openbaart.  

In bijlage C vindt u informatie over de bedragen, de uitsluitingen en de contactgegevens van de 

verzekeringsmaatschappij. 

Wordt u ingelicht als er relevante informatie beschikbaar komt tijdens het onderzoek? 

Het onderzoek wordt volgens het onderzoeksprotocol uitgevoerd. Uw arts kan uw behandeling 

vroegtijdig aanpassen of stopzetten om medische redenen zoals bijwerkingen. Er kan ook nieuwe 

informatie over uw ziekte of de onderzoeksbehandeling bekend worden. Dit gaat dan meestal om 

gezondheidsrisico’s die met medische behandeling kunnen worden verminderd of voorkomen. De 

kans dat uit onderzoek van uw bloed zo'n resultaat naar voren komt is erg klein. Als dit wordt 

waargenomen, zult u door uw arts daarover tijdig worden geïnformeerd. U kunt dan beslissen of u met 

het onderzoek wilt doorgaan. We stoppen onmiddellijk met het onderzoek als uw veiligheid of welzijn 

in gevaar is. Met uw toestemming stellen we ook uw huisarts op de hoogte. Als u niet van dit soort 

resultaten op de hoogte gesteld wilt worden, kunt u niet met dit onderzoek meedoen. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Door het toestemmingsformulier te tekenen, geeft u toestemming voor het gebruik van uw 

lichaamsmateriaal (bloed en urine) en uw gezondheidsinformatie door de sponsor.  
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Het onderzoeksteam zal medische gegevens zoals lichamelijk onderzoek, bloeduitslagen, medische 

voorgeschiedenis en andere gezondheidsinformatie uit uw medisch dossier verzamelen. Alle 

informatie die tijdens de onderzoeksperiode wordt verzameld, zal vertrouwelijk worden behandeld in 

overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Om uw privacy te beschermen 

zullen alle onderzoeksgegevens en lichaamsmaterialen die worden verzameld worden voorzien van 

een unieke code die niet is terug te leiden tot uw persoonsgegevens. Ook bij eventuele publicaties 

kunnen uw persoonsgegevens niet worden achterhaald. Alleen uw arts en hiertoe bevoegde personen 

zullen deze code aan uw naam kunnen koppelen. Deze lijst wordt evenals de onderzoeksgegevens 

door het ziekenhuis gedurende 15 jaar veilig bewaard. Uw gecodeerde gegevens zullen voor 

onderzoeks-gerelateerde activiteiten worden opgestuurd naar de sponsor en de door de sponsor daartoe 

bevoegd gemaakte partijen zoals laboratoria in Zweden, Italië en Bahrein. Hier wordt de concentratie 

sevuparine in het bloed (eerste 25 patiënten) en de aanwezigheid van specifieke markers bepaald en de 

HIT test uitgevoerd. Nadat de testen gedaan zijn wordt het bloed vernietigd. Alle onderzoeksgegevens 

worden 15 jaar na sluiten van het onderzoek bewaard.  

Er zijn een aantal mensen die toegang tot uw medische gegevens kunnen hebben naast het 

onderzoeksteam. Dat zijn bijvoorbeeld de leden van de toetsingscommissie, de bevoegde medewerkers 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een andere bevoegde overheid in Nederland en andere 

landen, en daartoe bevoegde medewerkers van de sponsor. Deze kunnen uw dossier doornemen om de 

in dit onderzoek verzamelde informatie te controleren, om te controleren hoe het onderzoek is 

uitgevoerd en om de veiligheid van de patiënten te bewaken.  

Uw gezondheidsinformatie kan naar landen worden verzonden met verschillende niveaus van 

gegevensbescherming. De sponsor zal alle redelijke maatregelen nemen om uw privacy te 

beschermen. Gegevens waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden (uw naam of contactgegevens), 

worden niet buiten uw ziekenhuis bekendgemaakt. Als hierover rapporten of artikelen worden 

geschreven, worden geen gegevens opgenomen waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden.  

 

Gegevens over ras en etniciteit worden verzameld omdat mensen met een andere etnische achtergrond 

anders op de onderzoeksmedicatie kunnen reageren. Door deze gegevens te gebruiken hoeven minder 

patiënten aan dit internationale onderzoek mee te doen. Uw toestemming om uw etniciteit vast te 

leggen is optioneel en staat op het toestemmingsformulier. U kunt ervoor kiezen om geen toestemming 

te geven voor registratie van uw etnische achtergrond en toch aan het onderzoek mee te doen.  

Wordt mijn huisarts ingelicht over mijn deelname? 

We zullen uw huisarts schriftelijk inlichten over uw deelname aan dit onderzoek. Dit is in het belang 

van uw veiligheid. U moet hiervoor toestemming geven door het toestemmingsformulier te 

ondertekenen. Als u hiervoor geen toestemming geeft, kunt u niet aan dit onderzoek deelnemen.  

Zijn er extra kosten als u besluit dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen? 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek en u wordt er niet voor betaald. 

Reiskosten die u maakt tijdens uw deelname aan dit onderzoek worden vergoed. Het onderzoeksteam 

kan u hier meer over vertellen.  

Welke Medisch-Ethische Toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

De Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 

Amsterdam heeft dit onderzoek goedgekeurd.  

Hebt u nog vragen? 

Natuurlijk hebt u tijd nodig om erover na te denken of u aan dit onderzoek wilt meedoen. Ook zult u er 

waarschijnlijk met anderen over willen praten. Hiervoor krijgt u uiteraard de gelegenheid.  

 

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u die voorleggen aan het onderzoeksteam in dit ziekenhuis.  

 

Als u voor of tijdens het onderzoek vragen hebt die u liever niet aan uw arts stelt, kunt u contact 

opnemen met een onafhankelijke arts, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is (zie bijlage D).  
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Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u een klacht indienen.  

In bijlage D vindt u alle contactgegevens en kunt u vinden waar u een klacht kunt indienen.  

 

Bijlagen: 

Bijlage A: Evaluaties die tijdens het onderzoek worden uitgevoerd 

Bijlage B: Anticonceptiemethoden 

Bijlage C: Informatie over verzekeringen 

Bijlage D: Contactgegevens 

Bijlage E: Toestemmingsformulier 
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Bijlage A: Evaluaties die tijdens het onderzoek worden uitgevoerd 

 Screening ziekenhuisopname poli controle 
Nacontrole na 

3 maanden 
Nacontrole na 6 

maanden 

Onderzoekshandeling Dag 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3-8 
Laatste dosis 

+ 7 dagen  

Laatste dosis + 

28 dagen 

Laatste dosis + 

3 maanden  

Laatste dosis + 6 

maanden  

Vitale functies (zoals bijvoorbeeld 

temperatuur, hartslag,  

bloeddruk)  

x x x x x    

hartfilmpje x  x x x    

Zwangerschapstest  x        

- centraal lab (studie medicatie 

in bloed) (2ml) 
  x      

- Controle bloedwaarden (12.5 ml 

per afname) 
x   x x x   

- stollingsonderzoek (2,5 ml per 

afname) 
x x x 

x 

 
x    

- extra bloed voor onderzoek (35 

ml per afname) 
x   x     

- HIT test (15 ml per afname) x      x x x 

Urineonderzoek x   x x    

Vragenlijsten   x x x     

Toediening onderzoeksmiddel  x x x     

Opnieuw optreden van VOC     x x x x 

Informeren arts over verandering 

in medicatie 
x x x x x    
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Bijlage B Anticonceptiemethoden 

Als u een seksueel actieve vrouw bent die kinderen zou kunnen krijgen, dan moet u twee 

anticonceptiemethoden gebruiken, waarvan ten minste één barrièremethode (condoom voor 

mannen of voor vrouwen, of een pessarium) en een van de anticonceptiemethoden die 

hieronder zijn opgenoemd. 

• De pil of een ander hormonaal middel zoals een pleister, de prikpil of een implantaat. 

• Een spiraaltje of een vaginale ring (NuvaRing). 

• Chirurgische sterilisatie (afbinden van de eileiders of vasectomie bij de partner). 

• Dubbele barrièremethode die een zaaddodend middel bevat of in die combinatie met 

een zaaddodend middel wordt gebruikt. 

• Abstinentie (het niet hebben van seks). Als u aangeeft geen seks te zullen hebben, 

moet u ermee instemmen dat er een tweede acceptabele anticonceptiemethode wordt 

vastgelegd voor het geval dat u in de loop van uw deelname aan het onderzoek toch 

seksueel actief wordt.  

Zelfs als u tijdens het onderzoek anticonceptie gebruikt, is er een kans dat u zwanger raakt. 
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Bijlage C: Informatie over verzekeringen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft de sponsor Dilaforette een verzekering 

afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor 

schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die 

vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. 

 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet 

wordt gedekt. 

Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

 

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar.  

 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

Naam:  Allianz Global Corporate & Specialty 

Adres:  Coolsingel 139 

  3012 AG  Rotterdam 

Telefoonnummer:  010 454 1911 

Polis nummer: NLL000590 

 

 

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor het 

hele onderzoek (en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever).  

 

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

− schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt 

niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel 

onwaarschijnlijk was; 

− schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had 

meegedaan; 

− schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

− schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u 

of uw nakomelingen; 

− schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 
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Bijlage D: Contactgegevens 

 

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. A. G. Claessen, Dr. M.D. Hazenberg, Drs. K. de Heer, Drs. M. 

Jalink, Prof. Dr. A.P. Kater, Prof. Dr. M.J. Kersten, Dr. E. Nur, Prof. Dr. S.S. Zeerleder, en 

Dr. S.H. Tonino. 

 

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.  

 

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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TOESTEMMINGSFORMULIER (onderzoek TVOC01) 

 

Een multicentrisch, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase II-onderzoek ter 

evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van sevuparine-infusie voor de behandeling van acute 

vaso-occlusieve crisis (VOC) bij patiënten met sikkelcelziekte (SCD). 

 

• Ik bevestig dat ik volledig ben geïnformeerd over mijn deelname aan dit onderzoek dat is 

beschreven in de bijgevoegde patiënteninformatie. Ik heb de patiënteninformatie en de bijlagen 

gelezen en ik heb gelegenheid gehad om vragen te stellen. Mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid 

beantwoord en ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik aan dit onderzoek wil deelnemen. 

• Ik begrijp dat ik op vrijwillige basis deelneem. Ik begrijp dat ik op elk moment kan beslissen dat ik 

niet wil deelnemen. Ik hoef geen reden op te geven waarom ik niet wil deelnemen. 

• Ik stem ermee in dat mijn huisarts op de hoogte wordt gebracht van mijn deelname. 

• Ik begrijp dat bevoegde personen toegang hebben tot persoonlijke gegevens over mijn gezondheid. 

Dit zijn leden van de toetsingscommissie, de bevoegde medewerkers van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg of een andere bevoegde overheid in Nederland en andere landen en daartoe 

bevoegde medewerkers van de sponsor. 

• Ik sta het gebruik toe van mijn persoonlijke gegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in de 

patiënteninformatie. 

• Ik begrijp dat er bloed- en urinemonsters worden genomen om aan dit onderzoek te kunnen 

deelnemen. 

• Ik stem in met de opslag van mijn gegevens gedurende een periode van maximaal 15 jaar na 

beëindiging van dit onderzoek. 

 

Ik geef WEL/GEEN toestemming dat mijn ras en etnische afkomst voor onderzoeksdoeleinden 

worden verzameld.  

 

• Ik geef toestemming voor deelname aan dit onderzoek. 

Naam van patiënt:  

Datum:  Tijd:   

Handtekening 

van patiënt:     

 

• Ik bevestig dat ik de patiënt volledig heb geïnformeerd over dit onderzoek. 

• Als er tijdens het onderzoek informatie wordt vrijgegeven die van invloed zou kunnen zijn op de 

toestemmingsverlening van de patiënt, dan zal ik hem/haar hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

 

Naam van 

onderzoeker:  

Datum:  Tijd:  

Handtekening  

van onderzoeker:    

 

 

Aanvullende informatie is verstrekt door (indien van toepassing):  

 

Naam:   Functie:  

Datum:  

 

Tijd:  

Handtekenin
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Voor onderzoekscentra die patiënten met een visuele beperking selecteren:  

Naam van getuige:  

Datum:  

 

Tijd:  

Handtekening 

van getuige:    

 

Na ondertekening ontvangt de patiënt een kopie van het getekende toestemmingsformulier. 


