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Proefpersoneninformatie  
 

Breath hold technieken voor de radiotherapeutische behandeling 
van slokdarmkanker; een haalbaarheidsstudie  

(BROTHER studie – deel 1). 
 
 

Geachte mevrouw, meneer,  

In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts ontvangt u hierbij schriftelijke 
informatie met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek waarvoor uw medewerking is 
gevraagd. U krijgt deze schriftelijke informatie mee om een en ander nog eens rustig door te 
kunnen lezen en over deelname aan het onderzoek na te denken.  

 
Inleiding en achtergrond van het onderzoek  

U bent in ons ziekenhuis onder behandeling wegens kanker van de slokdarm. De 
behandeling zal bij u bestaan uit radiotherapie, soms in combinatie met chemotherapie. In 
sommige gevallen wordt de behandeling met radiotherapie en chemotherapie gevolgd door 
een operatie.  

In het kader van de voorbereiding van de bestraling wordt bij alle patiënten een 
zogenaamde plannings-CT gemaakt. Op deze plannings-CT scan wordt door uw behandelend 
radiotherapeut aangegeven waar de tumor zich bevindt, naar aanleiding waarvan het te 
bestralen gebied wordt bepaald en een bestralingsplan wordt berekend. Hierbij wordt 
geprobeerd om de benodigde stralingsdosis zo goed mogelijk in het te bestralen gebied toe 
te dienen en de gezonde weefsels zoveel mogelijk te sparen.  

De belangrijkste gezonde organen die in de buurt liggen zijn het hart en de longen. 
Aangezien de tumor vlak bij deze organen ligt, zal er altijd een gedeelte van de 
bestralingsdosis ook in deze organen terecht komen, met de kans op de daarbij behorende 
risico’s op bijwerkingen, zoals door de behandelend arts met u besproken en na te lezen in 
de folder “ Slokdarmkanker”. 

 
Om de belasting van deze organen te minimaliseren, zijn we voortdurend op zoek naar de 
meest optimale bestralingstechniek.  
Bij de bestraling van borstkankerpatiënten hebben we inmiddels ruime ervaring opgedaan 
met de zogenaamde ‘breath hold’ techniek. Hierbij wordt de patiënt gevraagd om in te 
ademen en de adem gedurende enkele seconden vast te houden (max. 20 seconden). 
Voorafgaand aan de CT scan zullen we met u oefenen. 
Er zijn 2 methode om de breath hold te begeleiden. De eerste methode is de ‘active 
breathing control’. Hierbij wordt u gevraagd om door een pijpje te ademen, waarbij u een 
klem op uw neus krijgt (zodat u niet via de neus ademt). Via een monitor kunnen wij en u, 
uw ademhaling volgen en zien of u de breath hold goed vol kunt houden. De tweede 
methode is de vrijwillige breath hold, waarbij de diepte van uw inademing wordt 
gecontroleerd door uw lichaamscontour te bekijken en te vergelijken.  
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In een eerder onderzoek hebben we gezien dat het gebruik maken van breath hold ook bij 
de bestraling van een tumor in de slokdarm voordelen lijkt te bieden. De hoeveelheid 
bestraling op het hart en/of longen zou hiermee omlaag kunnen. We hebben alleen nog 
geen ervaring met het bestralen van slokdarmtumoren m.b.v. deze methodes. 
 
Doel van het onderzoek  

Doel van dit onderzoek is te kijken welke breath hold techniek, waarbij u de adem enige tijd 
moet vasthouden, het beste vol te houden is gedurende de gehele behandelperiode.  
Hiervoor zullen wekelijks 2 extra plannings-CT-scans worden gemaakt; 1 m.b.v. ‘active 
breathing controle’ (methode 1) en 1 m.b.v. vrijwillige breath hold (methode 2). Deze scans 
worden gebruikt om de voordelen van de beide methoden in theorie te testen door op elke 
scan een bestralingsplan te maken en deze op de herhaal CT scans door te rekenen. Zo kan 
gekeken worden of de geplande bestraling ook daadwerkelijk wekelijks gegeven zou kunnen 
worden. Deze bestralingsplannen kunnen echter (nog) niet direct worden toegepast. U zult 
volgens de huidige standaard, zonder breath hold techniek, bestraald worden; voor u 
verandert de behandeling dus niet. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de 
bestralingstechnieken voor toekomstige patiënten. 
 
Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?  

Patiënten met slokdarmkanker, waarbij radiotherapie deel uitmaakt van de in opzet 
genezende behandeling kunnen in principe deelnemen aan het onderzoek. U dient 18 jaar of 
ouder te zijn en in een goede lichamelijke of geestelijke conditie, zodat u aan het onderzoek 
kunt deelnemen.  

 
Opzet van het onderzoek  

Indien u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, wordt gedurende de 
bestralingsperiode wekelijks 2 extra CT-scans gemaakt in breath hold; m.b.v. methode 1 en 2 
(totaal gedurende de behandeling max. 10-12 extra CT-scans).  Voordat deze scans gemaakt 
worden, wordt het vasthouden van de adem bij inademing met u geoefend. Voor u 
verandert er niets aan de te geven behandeling.  
 
Voor- en nadelen van het onderzoek  

Voordelen: U zult zelf geen direct voordeel ondervinden van deelname aan dit onderzoek. 
Het is mogelijk dat de resultaten van dit onderzoek in de toekomst leiden tot een 
verminderde bestralingsbelasting van hart en/of longen, met de daarbij behorende risico’s 
op bijwerkingen.  

Nadelen: De klem op de neus, het ademen via een pijpje en het inhouden van de adem kan 
wat ongemakkelijk zijn. In totaal zult u 10-12 extra CT-scans ondergaan, waarbij u gevraagd 
wordt de adem in te houden gedurende maximaal 20 seconden. De extra stralenbelasting als 
gevolg van deze extra scans is erg laag (max. 120mSv) als we deze afzetten tegen de 
stralenbelasting die u ontvangt als gevolg van de behandeling zelf (41.4-60 Gy). We gaan er 
daarom van uit dat deze extra scans geen gevolgen hebben voor uw gezondheid.  

U hoeft niet apart te komen voor de CT-scans. Deze zullen worden gecombineerd met de 
afspraak die u hebt voor de bestralingen. Mocht u extra parkeerkosten maken door het 
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ondergaan van de scans, dan kan dit worden vergoed. Het maken van de scans kost wekelijk 
ongeveer een half uur van uw tijd.  

Vrijwilligheid van deelname  
Er is u gevraagd of u aan dit onderzoek wilt meewerken. U bent volledig vrij in uw keuze om 
wel of niet mee te doen. Als u besluit om niet mee te doen, zult u dezelfde behandeling 
krijgen als wanneer u besluit om wel mee te doen. Als u besluit om mee te doen, zullen wel 
een aantal extra onderzoeken plaats te vinden zoals hierboven beschreven. Op elk moment 
heeft u het recht om zonder opgave van redenen zich terugtrekken uit het onderzoek, ook 
nadat u schriftelijk heeft verklaard te zullen meedoen. Deze beslissing zal niet van invloed 
zijn op uw verdere (standaard) behandeling en zal geen invloed hebben op de zorg en 
aandacht, waarop u in ons ziekenhuis recht hebt. Ook uw behandelend arts kan het in uw 
belang achten het onderzoek voortijdig te beëindigen. Hij/zij zal dit dan met u bespreken. 
 
 
Bedenktijd 
Wij adviseren u voldoende tijd te nemen om erover na te denken of u aan dit onderzoek wilt  
meewerken, de minimale bedenktijd die u hiervoor krijgt is wettelijk vastgesteld op 48 uur. 
Ook zult u er wellicht met anderen over willen praten. Hiervoor krijgt u uiteraard de 
gelegenheid. 
 
 
Vertrouwelijkheid van de gegevens 
Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, 
gebruiken en bewaren.  
We bewaren de volgende gegevens: 
- uw naam 
- uw geslacht  
- uw adres 
- uw geboortedatum 
- gegevens over uw gezondheid 
- (medische) gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen (o.a. de CT-scans t.b.v. het 
onderzoek) 
 
Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens? 
We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te kunnen 
beantwoorden. En om de resultaten te kunnen publiceren.  
 
Hoe beschermen we uw privacy? 
Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we 
alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het UMCG. Als 
we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en 
publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging. 
 
Wie kunnen uw gegevens zien? 
Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. 
Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar 
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uitvoeren. Deze personen kunnen bij uw gegevens komen: 
• Leden van het datamanagement en de hoofdonderzoeker.  
• Een controleur (monitor) die de juistheid van de genoteerde gegevens controleert.  

Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. 

Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te 
geven.  
 
Hoelang bewaren we uw gegevens? 
We bewaren uw gegevens 15 jaar in het UMCG.  
 
Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek? 
Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slokdarm tumoren en van de verdere 
ontwikkeling van de behandelmethode. Daarvoor zullen uw gegevens 15 jaar worden bewaard in 
het UMCG. In het toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen 
toestemming? Dan kunt u nog steeds meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg. 
 
Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Maar let 
op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een 
onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.  
 
Wilt u meer weten over uw privacy? 

• Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

• Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 
persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat:  

• UMCG, afdeling radiotherapie; zie bijlage A voor contactgegevens. 
• Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om 

deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook naar de Functionaris 
Gegevensbescherming van het UMCG gaan. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

 
 
Verzekering  

Voor eventuele schade die het gevolg is van het onderzoek is in overeenstemming met de 
wettelijke vereisten een verzekering afgesloten. Het contactadres in Nederland is Onderlinge 
Waarborgmaatschappij Centramed b.a., Postbus 191, 2270AD, ’s Gravenhage. Indien u 
meent schade te hebben opgelopen dan kunt u hierover ook contact opnemen met uw arts. 
Voor verdere informatie over de verzekering verwijzen wij u naar bijlage B.  

 
 
  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Ondertekening toestemmingsverklaring 
Als u besluit mee te werken aan het onderzoek zullen wij u vragen een formulier (bijlage 2) 
te ondertekenen  en beide formulieren te retourneren. Met deze toestemmingsverklaring 
(‘Informed consent’) bevestigt u uw voornemen om aan het onderzoek mee te werken, 
bovenstaande informatie goed begrepen te hebben en toestemming te verlenen tot inzage 
in uw medisch dossier door het onderzoeksteam en tot het verrichten van de extra scans in 
het kader van dit onderzoek. U blijft de vrijheid behouden om wegens voor u relevante 
redenen uw medewerking te stoppen. De arts zal het formulier eveneens ondertekenen en 
bevestigt dat hij/zij u heeft geïnformeerd over het onderzoek, deze informatiebrief heeft 
overhandigd en bereid is om waar mogelijk in te gaan op nog opkomende vragen.  
 

Brochure 

Meer informatie die u kan helpen bij het nadenken over de vraag om aan onderzoek mee te 
doen vindt u in de patiëntenbrochures “Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij kanker”, 
uitgegeven door de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds en ‘Medisch 
wetenschappelijk onderzoek’ van het ministerie van VWS. 

Als u deze brochure niet tegelijk met deze informatiebrief krijgt uitgereikt kunt u deze op 
verzoek alsnog krijgen. 

 

Tot slot  
Mocht u verdere vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u altijd contact opnemen met 
uw behandelend radiotherapeut. Ook kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke 
onderzoeker, dr. C.T. Muijs, radiotherapeut-oncoloog (tel. 050-3615179). U kunt uw vragen 
ook stellen aan een onafhankelijk arts die niet bij het onderzoek betrokken is maar wel op de 
hoogte van de aard en inhoud van het onderzoek, namelijk dr. W. Noordzij, nucleair 
geneeskundige (tel. 050-3612670).  
 
 
Bijlagen:  
- contact gegevens UMCG 
- verzekeringsparagraaf 
- toestemmingsformulier (2x) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. C.T. Muijs, Radiotherapeut-Oncoloog 
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Bijlage A: contactgegevens voor het UMCG. 

 

Hoofd-onderzoeker: Dr. C.T. Muijs, Radiotherapeut-Oncoloog  

Email: c.t.muijs@umcg.nl 

 

Datamanagement Radiotherapie UMCG:  

Email: RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl 

Tel: 050-3618739 

 

Onafhankelijk arts: Dr. W. Noordzij, Nucleair geneeskundige  

Email: w.noordzij@umcg.nl 

Tel: 050-3612670 

 

 
 

mailto:RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl
mailto:w.noordzij@umcg.nl
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Bijlage B: Verzekeringsparagraaf  
 
Er is een verzekering afgesloten voor onverwachte schade die u lijdt door uw deelname aan 
dit wetenschappelijk onderzoek. Het betreft de schade door letsel of overlijden die zich 
openbaart gedurende de deelname aan dit onderzoek en de schade die zich openbaart 
binnen vier jaar na beëindiging van deelname aan dit onderzoek.  
Het bedrag waarvoor de verzekering is afgesloten is maximaal € 7.500.000,- voor de totale 
schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft geopenbaard bij alle onderzoek 
dat door het Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen wordt 
verricht, maximaal € 5.000.000,- voor de totale schade bij dit onderzoek en maximaal € 
650.000,- per proefpersoon.  
Bepaalde soorten van schade kennen wettelijk gelimiteerde vergoedingen.  
 
Van de dekking door de verzekering is uitgesloten:  
schade van te verwachten risico's zoals beschreven in de schriftelijke informatie voor 
proefpersonen, tenzij deze ernstiger zijn dan beschreven;  
bij deelname door patiënten: schade door verslechtering van de gezondheid of het 
uitblijven van de verbetering van de gezondheid;  
schade waarvan (nagenoeg) zeker is dat deze zich bij de proefpersoon zal voordoen;  
schade door aantasting van de gezondheid van de proefpersoon die zich ook 
geopenbaard zou hebben wanneer de proefpersoon niet aan dit onderzoek had 
deelgenomen;  
schade die zich bij nakomelingen openbaart als gevolg van een nadelige inwerking van 
het onderzoek op het genetisch materiaal van de proefpersoon;  
 
De verzekering is afgesloten bij Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed, Postbus 191, 
2270 AD Voorburg.  
Indien u schade heeft geleden of het vermoeden daarvan heeft, dient u zich direct met Prof. 

dr. J.A. Langendijk telefoonnummer 050-3611190 in verbinding te stellen en zijn 

aanwijzingen op te volgen. Ook kunt u in zo’n geval contact op te nemen met de juridisch 

stafmedewerker van het Universitair Medisch Centrum Groningen bereikbaar via 

telefoonnummer 050-3614929 of 050-3614304.   
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TOESTEMMINGSVERKLARING (INFORMED CONSENT) 
___________________________________________________________________ 

Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

Breath hold technieken voor de radiotherapeutische behandeling van slokdarmkanker 
(BROTHER studie – deel 1). 
 
Ik ben over bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek voldoende geïnformeerd. 
Ik heb de schriftelijke informatie die mij is uitgereikt, goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid 
gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Ik heb voldoende tijd gehad om goed over 
deelname aan het onderzoek na te denken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder 
moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te geven.  
Ik geef toestemming om mijn huisarts op de hoogte stellen van dit onderzoek. 

 
Ik stem toe met deelname aan bovengenoemd onderzoek. Ik geef toestemming tot inzage 
van mijn medisch dossier door het onderzoeksteam. Ik wil wel/niet * benaderd worden voor 
verder onderzoek. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Achternaam en voorletters : 
 
Geboortedatum  : 
 
Handtekening   :  
 
Datum    : 
  
  
Ondergetekende (arts) verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als 
mondeling over het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij verklaart tevens dat 
een voortijdige beëindiging van de deelname door bovengenoemd persoon van geen enkele 
invloed zal zijn op de zorg die hem of haar toekomt. 
  
 
Naam    : 
  
Functie   : 
  
Handtekening   : 
  
Datum    : 
  
___________________________________________________________________________ 
 
        Exemplaar voor de proefpersoon  
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TOESTEMMINGSVERKLARING (INFORMED CONSENT)) 
___________________________________________________________________ 
Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek:  
 

Breath hold technieken voor de radiotherapeutische behandeling van slokdarmkanker 
(BROTHER studie – deel 1). 
 
Ik ben over bovengenoemd wetenschappelijk onderzoek voldoende geïnformeerd. 
Ik heb de schriftelijke informatie die mij is uitgereikt, goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid 
gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Ik heb voldoende tijd gehad om goed over 
deelname aan het onderzoek na te denken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder 
moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te geven.  
Ik geef toestemming om mijn huisarts op de hoogte stellen van dit onderzoek. 
 
Ik stem toe met deelname aan bovengenoemd onderzoek. Ik geef toestemming tot inzage 
van mijn medisch dossier door het onderzoeksteam. Ik wil wel/niet * benaderd worden voor 
verder onderzoek. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

 
Achternaam en voorletters : 
 
Geboortedatum  : 
 
Handtekening   : 
 
Datum    : 
 
  
Ondergetekende (arts) verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als 
mondeling over het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij verklaart tevens dat 
een voortijdige beëindiging van de deelname door bovengenoemd persoon van geen enkele 
invloed zal zijn op de zorg die hem of haar toekomt. 
  
 
Naam    : 
  
Functie   : 
 
Handtekening   : 
 
Datum    : 
  
___________________________________________________________________________ 
 

Exemplaar voor de arts 
 


