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PROEFPERSONENINFORMATIE  

 

Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek 

 

EMIRA 

Onderzoek naar vroege veranderingen aan het hart na bestraling en chemotherapie voor borstkanker 

 

 

Inleiding 

Geachte 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 

wegens borstkanker behandeld wordt, en u binnenkort bestraling ondergaat. 

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 vragen. U kunt er ook over praten met uw 

partner, vrienden of familie. 

Verdere  informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de bijgevoegde brochures ‘Medisch-wetenschappelijk 

onderzoek’ en ‘Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij kanker’.  

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek wordt gedaan door het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Voor dit onderzoek zijn 148 proefpersonen nodig die met fotonen bestraald worden en 50 proefpersonen die met 

protonen bestraald worden. De medisch-ethische toetsingscommissie Groningen heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure  ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. 

 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat de vroege veranderingen aan het hart zijn na behandeling met bestraling 

met fotonen of protonen en chemotherapie voor borstkanker. Ook willen we onderzoeken of protonentherapie 

minder of andere veranderingen aan het hart geeft vergeleken met  fotonentherapie. Verder willen we uitzoeken wat 

het verband is tussen de hoeveelheid straling  op verschillende onderdelen van het hart en de vroege veranderingen 

daaraan. Tenslotte kijken we wat het effect van chemotherapie op dit verband is.  

 

3. Achtergrond van het onderzoek 

Omdat de levensverwachting in het algemeen en na behandeling van borstkanker steeds gunstiger wordt, spelen de 

nadelige gevolgen van de behandeling een steeds grotere rol voor (ex-)borstkanker-patiënten. Het is door 
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wetenschappelijk onderzoek duidelijk geworden dat fotonen-bestraling van de borst het risico op het ontstaan hart- 

en vaatziekten kan vergroten. Verder zijn er aanwijzingen dat chemotherapie het risico verder kan vergroten. 

Met protonentherapie kan bijkomstige stralingsdosis op het hart sterk worden verminderd. Doordat protonentherapie 

duurder en slechts beperkt beschikbare is kan niet iedereen voor deze manier van bestraling in aanmerking komen. 

Sinds februari 2019 bieden wij protonentherapie aan voor de behandeling van borsttumoren voor patiënten die 

volgens landelijke indicatieprotocollen een hoog risico lopen op hartschade door bijkomstige straling op het hart. Om 

te bepalen of er voordeel is van protonentherapie, maken wij voor vrijwel alle naar ons verwezen patiënten 

voorafgaand aan de radiotherapiebehandeling twee bestralingsplannen: één met fotonen en één met protonen. Van 

beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis van deze resultaten en 

van landelijke indicatieprotocollen wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. 

Indien protonentherapie slechts een gering voordeel oplevert, zal gebruik worden gemaakt van fotonen radiotherapie. 

Informatie die verkregen wordt met dit onderzoek zal gebruikt kunnen worden om fotonen-bestralingsplannen van 

toekomstige borstkankerpatiënten en de selectie van toekomstige borstkankerpatiënten voor protonentherapie te 

verbeteren. Verder zouden de resultaten uit dit onderzoek kunnen leiden tot aanvullende controles of adviezen voor 

(ex-)patiënten die op basis van hun behandeling een hoger risico op hartproblemen hebben.  

 

4. Wat meedoen inhoudt  

Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer 2½ dagen voor u. Proefpersonen krijgen metingen op 3 momenten, namelijk 

vooraf aan de bestraling en 6 en 24 maanden na de bestraling.  

 

Geschiktheidsonderzoek 

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. U komt in aanmerking voor deelname aan het onderzoek wanneer u een leeftijd 

≥18 jaar heeft en een operatie, bestraling en chemotherapie een onderdeel zijn van uw behandeling. Daarnaast moet 

u in een goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn om aan het onderzoek te kunnen deelnemen. Wanneer u  in 

het verleden al op de borst bestraald bent of behandeld bent met chemotherapie, kunt u niet deelnemen. Ook kunt u 

niet deelnemen wanneer u HER-2 gerichte therapie krijgt.  Verder wordt u uitgesloten van onderzoek wanneer u in 

het verleden behandeld bent wegens ziekte van de kransslagaderen van het hart en/of een hartinfarct en/of 

boezemfibrilleren. De onderzoeker zal dit beoordelen door lichamelijk onderzoek te doen en te vragen naar uw 

medische geschiedenis. Indien nodig worden aanvullende gegevens over uw medische voorgeschiedenis opgevraagd 

bij uw huisarts en/of behandelend specialisten. Als u dit niet wilt kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.  

 

Ook kunt u alsnog uitgesloten worden voor verdere deelname aan onderzoek wanneer, tijdens de beeldvormende 

onderzoeken van het hart die gedaan worden in het kader van dit onderzoek voorafgaand aan de behandeling, blijkt 

dat er bepaalde hartschade is waarvoor u behandeling nodig heeft. We vertellen u dit altijd. Als u dit niet wilt weten, 

kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. 

Verder onderzoek en behandeling gebeurt door de specialist. De kosten hiervan vallen onder uw eigen verzekering. 
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Beeldvormende hartonderzoeken 

Voor dit onderzoek vragen wij van u voor start van de behandeling en op regelmatige tijdstippen tot 2 jaar na de 

bestraling 3 verschillende beeldvormende hartonderzoeken te ondergaan, namelijk een echo, MRI-scan en CT-scan 

van het hart. Met deze beeldvormende technieken willen we de vroege veranderingen aan het hart na bestraling en 

chemotherapie onderzoeken.  Meer informatie over de beeldvormende hartonderzoeken vindt u in de bijlagen D, E en 

F. 

 

Om de werking van uw hart te onderzoeken zal een echo van uw hart gemaakt worden. Een echo werkt met 

geluidsgolven en is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in beeld te brengen. Met een echografisch 

onderzoek kunnen de bouw, de vorm, de pompfunctie en werking van de hartkleppen en bloedstromen in beeld 

gebracht worden.  

Met een MRI-scan, ofwel magneetscan, van het hart worden het hart en de bloedvaten afgebeeld. Met een MRI kan 

de bouw, de pompfunctie en werking van de hartkleppen in beeld gebracht worden. Verder kan beoordeeld worden 

of hartweefsel beschadigd is en zuurstoftekort heeft of dat het hartweefsel gezond is.  

Om vernauwingen en kalkgehalte in de kransslagaders van uw hart te bepalen zal een CT-scan gemaakt worden. Kalk 

in de kransslagaders wijst op slagaderverkalking, de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten. Wanneer het 

kalkgehalte te hoog is, dan is het risico op een hartziekte verhoogd. De CT-scan kan ook een vernauwing van een 

kransslagader aantonen.  

 

Daarnaast zal informatie gebruikt worden uit de vragenlijsten, die door u ingevuld worden in het kader van uw 

bestraling. Deze vragenlijsten richten zich op uw algemene gezondheid, de mogelijke klachten die u op dat moment 

heeft als gevolg van de radiotherapie en op uw kwaliteit van leven. De vragenlijsten worden afgenomen voor start van 

de bestraling, tijdens de bestraling en tot maximaal 30 jaar na de bestraling. U zult hierover in een aparte brief 

informatie ontvangen.  

 

Bezoeken en metingen 

De extra beeldvormende onderzoeken van het hart zullen zoveel mogelijk gecombineerd worden met de afspraken 

die u hebt voor uw behandeling. Echter wegens logistieke redenen zal dit niet altijd mogelijk zijn en zal van u gevraagd 

worden extra naar het ziekenhuis te komen. U wordt gevraagd maximaal 5 keer extra in ongeveer 2 jaar naar het 

ziekenhuis te komen. Een bezoek duurt ongeveer een halve dag.  Er zal dan het volgende gebeuren: 

- We doen een lichamelijk onderzoek - bij 3 bezoeken; 

- We nemen bloed af als onderdeel van de MRI-scan en CT-scan van het hart - bij 3 bezoeken. Eén buisje per keer 

om te zien of uw nieren goed genoeg werken om het contrast dat bij de scans wordt toegediend te verwerken; 

- We maken een echo van het hart - bij 3;   

- We maken een MRI van het hart - bij 3;   

- We maken een hartfilmpje (ECG) als onderdeel van de CT-scan van het hart - bij 2 bezoeken; 

- We maken een CT-scan van het hart - bij 2 bezoeken. 
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5. Wat wordt er van u verwacht 

Om het onderzoek goed te laten verlopen en voor uw eigen veiligheid, is het belangrijk dat u zich aan de volgende 

afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat u: 

 niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet; 

 afspraken voor bezoeken nakomt; 

 checklist MRI en CT invult; 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

 voordat u andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Ook als dat homeopathische geneesmiddelen, 

natuurgeneesmiddelen, vitaminen en/of geneesmiddelen van de drogist zijn; 

 als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld;  

 als u plotseling gezondheidsklachten krijgt; 

 als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek; 

 als uw contactgegevens wijzigen. 

 

Zwangerschap  

Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, dan kunt u niet deelnemen aan het onderzoek? Wanneer u dat aan het begin 

van het onderzoek niet bent, maar gedurende de vervolg beeldvormende hartonderzoeken wel, dan vragen wij u dat 

aan ons te melden. Voor zover bekend is een MRI-onderzoek niet schadelijk voor het ongeboren kind, maar om 

mogelijke risico's te vermijden willen wij toch graag op de hoogte zijn van een eventuele zwangerschap. 

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, moet u altijd 

vóór het onderzoek contact met ons opnemen. Indien u zwanger bent zal de CT-scan van het hart niet worden 

gemaakt of indien mogelijk op een later moment plaatsvinden. 

 

6. Mogelijke bijwerkingen en andere nadelige effecten  

Bloedafname om de nierfunctie te bepalen kan pijn doen of een bloeduitstorting geven. 

 

Contrastmiddelen 

De contrastmiddelen van de MRI- en CT-scan kunnen een warm gevoel geven. Sommige mensen zijn allergisch voor 

contrastmiddelen. Huiduitslag komt met enige regelmaat voor. In zeldzame gevallen treedt kortademigheid of lage 

bloeddruk op. In zeldzame gevallen komt contrastmiddel buiten het bloedvat onder de huid van de arm terecht, wat 

zou kunnen leiden tot schade van omliggend weefsel. Omdat de contrastmiddelen de nieren belasten, kunnen 

patiënten met verminderde nierfunctie niet deelnemen. De nierfunctie wordt vooraf via bloedonderzoek 

gecontroleerd.  

 

Metalen voorwerpen 

De MRI-scanner is een grote magneet en patiënten met bepaalde metalen voorwerpen in het lichaam kunnen niet in 

de MRI scanner. Of metalen voorwerpen in het lichaam voor u bezwaarlijk zijn, gaan we voor het onderzoek na. 
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Stralingsbelasting 

Bij de CT-scan van het hart maken we gebruik van röntgenstraling. De totale stralingsbelasting in dit onderzoek is 1.5-

3.3 mSv, afhankelijk van uw hartfrequentie. Ter vergelijking: de stralingsdosis van deze CT-scan is vergelijkbaar met 

een hartkatheterisatie, of de hoeveelheid straling die Nederlanders in 1-2  jaar als achtergrondstraling krijgen (in 

Nederland is dit ~2,5 mSv per jaar).  

Als u vaker meedoet aan wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting, bespreekt u dat dan met de onderzoeker 

of deelname op dit moment verstandig is. 

De straling die tijdens het onderzoek wordt gebruikt kan leiden tot schade aan uw gezondheid. Dit risico is echter 

klein. In verhouding tot de dosis straling die u krijgt in het kader van de bestraling van de borst is de extra dosis ten 

behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek gering. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de dosis zo laag mogelijk blijft. 

Wij gaan er daarom vanuit dat de CT-scans geen gevolgen hebben voor uw gezondheid. Wel adviseren we u de 

komende tijd niet nogmaals aan een wetenschappelijk onderzoek met stralingsbelasting mee te doen. Onderzoek of 

behandeling met straling om een medische reden is geen bezwaar.  

  
7. Mogelijke voor- en nadelen 

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. 

Als u meedoet aan dit onderzoek betekent het niet dat u minder kans heeft op de eventuele late gevolgen van de 

behandeling van uw ziekte. Maar u draagt wel bij aan meer kennis over de late verandering aan het hart na 

behandeling van borstkanker met bestraling en chemotherapie. Het is mogelijk dat de resultaten van dit onderzoek in 

de toekomst leiden tot verbeteringen van de huidige bestralingstechnieken met fotonen. Een andere mogelijkheid is 

dat er een beter model wordt ontwikkeld waarmee patiënten geselecteerd kunnen worden voor protonentherapie.  

Een voordeel van deelname aan dit onderzoek kan zijn dat uitkomsten van de eerste beeldvormende hartonderzoeken 

voorafgaand aan de behandeling bepaalde hartschade of kransslagadervernauwing aantonen. In dat geval zult u naar 

de cardioloog verwezen worden voor nadere evaluatie en behandeling. 

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

- mogelijke bijwerkingen van de MRI- en CT-scans; 

- mogelijke nadelige effecten van de CT-scans in het onderzoek. 

 

Deelname aan het onderzoek betekent ook:  

- dat u extra tijd kwijt bent; 

- u extra of het ziekenhuis moet bezoeken; 

- (extra) testen; 

- dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden; 

 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 

 

8. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

Als u besluit om niet mee te doen, zult u dezelfde behandeling krijgen als wanneer u besluit om wel mee te doen.  

Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek.  U hoeft niet te zeggen 

waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. 
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De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

De beslissing om te stoppen zal niet van invloed zijn op uw verdere behandeling voor borstkanker en zal geen invloed 

hebben op de zorg en aandacht, waarop u in ons ziekenhuis recht hebt. 

Het kan ook zijn dat de onderzoeker het in uw belang acht het onderzoek voortijdig te beëindigen. Hij/zij zal dit dan 

met u bespreken. 

 

9. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 alle bezoeken [volgens het schema/zoals beschreven onder punt 4] voorbij zijn; 

 u zelf kiest om te stoppen; 

 u zwanger wordt (mogelijk); 

 de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen; 

 het Universitair Medisch Centrum Groningen, de overheid of de beoordelende medisch-ethische 

toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle proefpersonen klaar zijn. 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het 

onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 6 jaar na uw deelname.  

 

10. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw 

naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw 

persoonsgegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de 

resultaten te kunnen publiceren. Wanneer u gebruik maakt van een taxi om naar het ziekenhuis te komen voor dit 

onderzoek dan zullen de persoonsgegevens naar het taxibedrijf verstuurd worden. Wij vragen voor het gebruik van uw 

gegevens uw toestemming. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens  

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen 

identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De 

sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de opdrachtgever 

[en eventuele andere betrokken partijen] worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere 

gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de 

gegevens niet tot u te herleiden.   

 

Toegang tot uw gegevens voor controle  

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder 

code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter 

controle inzage krijgen in uw gegevens zijn: de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, een 

monitor die voor de onderzoeker/opdrachtgever van het onderzoek werkt, nationale en internationale 
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toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens 

geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.  

 

Bewaartermijn gegevens 

Uw gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op  de onderzoekslocatie en bij de opdrachtgever.  

 

Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek 

Uw gegevens  kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander wetenschappelijk onderzoek op 

het gebied van bestralings- en chemotherapie gerelateerde hartschade. Daarvoor zullen uw gegevens 30 jaar worden 

bewaard. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee 

instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek. 

 

Informatie over onverwachte bevindingen 

Tijdens dit onderzoek kan er bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek maar wel voor 

U. Als dit belangrijk is voor uw gezondheid, dan zult u op de hoogte worden gesteld door uw behandelend specialist. U 

kunt dan met uw specialist bespreken wat er gedaan moet worden. Ook hiervoor geeft u toestemming.  

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek en 

ook voor het bewaren en het gebruik voor  het toekomstige onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot 

het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Zie bijlage A voor website.  

 

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zie bijlage A voor 

contactgegevens. 

 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met 

de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de 

instelling of de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie bijlage A voor contactgegevens en website.  

 

Registratie van het onderzoek 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken 

namelijk ClinicalTrials.gov. Daarin zijn geen gegevens opgenomen die naar u herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de 

website een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder NCT03575650. 
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11. Verzekering voor proefpersonen 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door het 

onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. 

Daar staat ook aan wie u schade kunt melden. 

 

12. Informeren huisarts  

Wij sturen uw huisarts altijd een brief om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen 

veiligheid. Wanneer er onverwachte bevindingen naar voren komen uit de beeldvormende hartonderzoeken die van 

belang zijn voor uw gezondheid, dan wordt dit ook in de brief aan uw huisarts en behandelend specialisten vermeld. 

Indien nodig kunnen we contact opnemen met uw huisarts, bijvoorbeeld over uw medische geschiedenis of over 

medicijngebruik. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.  

 

13. Geen vergoeding voor meedoen 

De extra testen voor het onderzoek kosten u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel 

krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten.  

 

14. Heeft u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend onderzoeker Dhr. D.S. Spoor MSc (tel. 050-3612607).  Voor 

onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts Dr. L. Jansen, chirurg-

oncoloog (050-3616161). Zij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.  

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of uw behandelend arts. Wilt u 

dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van uw ziekenhuis. Alle gegevens vindt u in bijlage 

A: Contactgegevens. 

 

15. Ondertekening toestemmingsformulier 

De bedenktijd voor deelname aan het onderzoek is 48 uur. Mocht u meer bedenktijd nodig hebben dan kan dat in 

overleg met uw behandelend arts worden afgesproken. Wellicht zult u met anderen over het onderzoek willen praten. 

Hiervoor krijgt u uiteraard de gelegenheid. Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te 

beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie 

heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. 

Zowel uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 
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Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Schema onderzoekshandelingen  

D.  Informatie hartecho 

E.  Informatie MRI onderzoek van het hart 

F.  Informatie CT-scan met contrast 

G. Toestemmingsformulier  

H. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ 

I.  Brochure ‘Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij kanker’  
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Bijlage A: contactgegevens voor UMC Groningen 

 

Hoofdonderzoeker: Dr. A.P.G. Crijns, radiotherapeut-oncoloog in het UMCG (tel. (050) 3612607).  

  

Coördinerend onderzoeker: Dhr. D.S. Spoor MSc, arts-onderzoeker in het UMCG (tel. (050) 3612607).   

 

Onafhankelijk arts: Dr. L. Jansen, chirurg-oncoloog in het UMCG (tel. (050) 3616161).  

 

Klachten:  

Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken omtrent het onderzoek, kunt u dit melden bij de 

hoofdonderzoeker. Indien u dat niet wilt, kunt u terecht bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris via:                           

tel. (050) 361 22 20 (secretariaat) of klachtenfunctionaris@umcg.nl. 

  

Wanneer u klachten heeft over de behandeling kunt u contact opnemen met het team Patiënteninformatie via:         

tel. (050) 361 33 00 of patienteninformatie@bvl.umcg.nl.  

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling via: privacy@umcg.nl. 

 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de 

Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-

europese-privacywetgeving/controle-over-je-data.    

 

mailto:klachtenfunctionaris@umcg.nl
mailto:patienteninformatie@bvl.umcg.nl
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het UMC Groningen  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 van uw deelname aan het onderzoek. 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 http://www.ccmo.nl de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie 

‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’). 

 

De verzekering is afgesloten bij verzekeringsmaatschappij:  

Centramed 

Postbus 7374 

2701 AJ  Zoetermeer 

 

Indien u schade heeft geleden of het vermoeden daarvan heeft, dient u zich direct met Prof.dr. J.A. Langendijk 

(afdelingshoofd Radiotherapie-Oncologie van het UMCG) 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. 

 

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. 

http://www.ccmo.nl/
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Bijlage C: Schema onderzoekshandelingen voor deelnemers aan de EMIRA studie.  

Blauw: Standaard behandeling en follow up. Rood: Toegevoegde acties voor patiënten die meedoen aan de 
EMIRA studie.
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Bijlage D: Echocardiografie (hartecho) 

 

Om meer te weten te komen over de werking en anatomie van uw hartspier en hartkleppen, wordt bij u een 

echocardiogram gemaakt. Tijdens dit onderzoek wordt door middel van geluidsgolven uw hart in beeld gebracht. 

 

Voorbereiding 

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. 

 

Verloop van het onderzoek 

Echocardiografie is een onderzoek waarbij door middel van onschadelijke geluidsgolven het beeld van het hart op een 

monitor zichtbaar gemaakt wordt. U voelt hier niets van. Het onderzoek gebeurt met een zogenaamde transducer, 

een apparaatje dat lijkt op een microfoon. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hartfunctielaborant of een arts in opleiding. Tijdens het onderzoek ligt u 

met ontkleed bovenlichaam op uw rug of linkerzij op een onderzoekstafel. Er worden drie elektrodes op uw borst 

geplakt om uw hartritme in beeld te brengen. De transducer wordt op uw borstwand geplaatst. Het hart wordt zo in 

beeld gebracht vanuit meerdere richtingen en kunt u zelf ook de geluiden van de bloedstroom horen. Tijdens het 

onderzoek wordt het licht gedempt om de beelden op de monitor beter te kunnen zien. 

 

Duur van het onderzoek 

Een echocardiogram duurt tussen de twintig en dertig minuten. Dit is afhankelijk van de vraagstelling van de 

verwijzend arts. 
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Bijlage E: Magnetische Resonantie Imaging (MRI); MRI onderzoek van het hart 

 
Onderzoek 
MRI is een beeldvormend onderzoek waarbij geen gebruik gemaakt wordt van röntgenstralen. Bij dit onderzoek 
worden met behulp van een magneetveld en korte radiogolven bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Deze 
signalen worden door een antenne opgevangen en door een computer vertaald in een beeld. Meer informatie vindt u 
onderaan deze brief.  

 
MRI is niet gevaarlijk   
Door sterke magneetvelden kunnen biologische effecten veroorzaakt worden. MRI wordt  sinds +1985  toegepast en 
tot op heden zijn bij de mens nog geen schadelijke effecten aangetoond. Daarom wordt MRI als een veilige 
onderzoeksmethode beschouwd.  
 
Wel beïnvloedt het magneetveld bv. pacemakers of insulinepompen. Door het magneetveld kunnen deze van slag 
raken. Borden op de afdeling Radiologie geven aan waar het niet veilig is voor patiënten en begeleiders.  
 
Zoals iedere magneet trekt de MRI-magneet metalen voorwerpen aan. Deze voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn maar 
ook de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat u geen metalen voorwerpen (bijvoorbeeld 
haarspelden, munten) of bankpasjes bij u heeft wanneer u in de buurt van de magneet komt. Vullingen of kronen in 
het gebit worden niet aangetrokken.  
 
Als u (of uw begeleider) geopereerd bent en/of metalen voorwerpen (bijvoorbeeld kunstgewrichten, kunstkleppen, 
metalen clips, metaalsplinter) in of op het lichaam heeft, moet u dat van te voren aan ons doorgeven (050-3611763).  

 
Risico's magnetisme  
Het is absoluut niet toegestaan en het kan levensgevaarlijk zijn indien (ferro-)metalen voorwerpen meegenomen 
worden in de MR ruimte. Indien u metalen voorwerpen in uw lichaam hebt dan moet u de MRI-MBB’er (Medisch 
Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) voor het onderzoek daarover informeren.  
 
Contrastmiddelen  
Tijdens het onderzoek kan het inspuiten van een intraveneus contrastmiddel (via een tijdelijk infuus)  noodzakelijk zijn, 
omdat hiermee afwijkingen kunnen worden aangetoond die anders onopgemerkt zouden blijven. Dit is een 
Paramagnetisch contrastmiddel en een compleet ander contrastmiddel dan de röntgen contrastmiddelen (b.v. 
jodiumhoudend contrast) die b.v. op de CT worden gebruikt.  Van MRI contrastmiddelen zijn nauwelijks bijwerkingen 
bekend. Indien gewenst is de bijsluiter van het middel dat wordt toegediend beschikbaar. Het is goed te bedenken dat 
alle door de fabrikant beschreven bijwerkingen mogelijk maar één keer zijn voorgekomen.  
  
Medicijnen   
U mag uw medicijnen, die u eventueel gebruikt, gewoon innemen met water of thee. 
 
Vrouwen en borstvoeding  
Het is bewezen dat MRI-contrastmiddelen ook kunnen doordringen tot in de moedermelk. Al wijst niets er op dat het 
schadelijk is voor de baby, er is te weinig informatie beschikbaar om dit met voldoende bewijs aan te nemen. Daarom 
wordt geadviseerd, wanneer er een MRI-contrastmiddel gebruikt is, de borstvoeding 24 uur te staken en de melk af te 
kolven en weg te gooien. 
  
Zwangerschap  
Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, wilt u dan vóór het onderzoek contact met ons opnemen? Voor zover bekend 
is een MRI-onderzoek niet schadelijk voor het ongeboren kind, maar om mogelijke risico's te vermijden willen wij toch 
graag op de hoogte zijn van een eventuele zwangerschap.  
 
Claustrofobie (Engtevrees) 
Wanneer u niet in een kleine ruimte durft (bijvoorbeeld in een lift) kan dit onderzoek soms erg moeilijk zijn. Onze 
huidige MRI-systemen zijn voorzien van een ruimere en korte tunnel. Deze levert zelden problemen op. Indien u toch 
problemen verwacht, kunt u bij de huisarts vragen om een middel tegen de angst. 
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Begeleiding 
Alleen als het onderzoek zonder begeleiding problematisch zal verlopen, mag er een begeleider bij het onderzoek 
aanwezig zijn.  
  
Samenvattend   
Patiënten en/of begeleiders met bepaalde implantaten, stents, etc. mogen niet in de buurt van het MRI-apparaat 
komen. Als u of uw begeleider metalen voorwerpen in het lichaam heeft (bijvoorbeeld pacemaker, ICD, 
kunstgewrichten, kunstkleppen, metalen clips, metaalsplinter) moet u dat van te voren aan ons doorgeven. Neemt u 
in deze gevallen telefonisch contact (050-3611763).  
 
Extra informatie  
Wat is Magnetische Resonantie lmaging (MRI)?   
De kleinste bouwstenen waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd zijn de atomen. Deze bestaan op hun beurt weer 
uit een atoomkern met daaromheen elektronen, zoals manen rond een planeet. Een aantal van deze atoomkernen 
kan zich als kleine magneten gedragen. Als deze magneten in een groter magnetisch veld worden geplaatst, zullen zij 
zich naar dat magnetisch veld richten, net zoals een kompasnaald naar het noorden wijst. Wanneer door middel van 
een korte radiopuls (met een golflengte zoals van Hilversum op uw radio) een tikje tegen deze atoomkernen wordt 
gegeven, kunnen zij uit hun stand worden afgebogen. Wanneer de radiopuls ophoudt, richten de kernen zich weer 
volgens het magneetveld. Dit is te vergelijken met wat er gebeurt als u een tikje tegen een kompasnaald geeft en deze 
naar het oosten laat wijzen. De naald zal zich altijd weer naar het noorden richten. Terwijl de atoomkernen zich weer 
naar het magneetveld richten, zenden zij op hun beurt weer radiogolven uit, die worden opgevangen en vervolgens 
door een computer omgezet in beelden.  
 
Het onderzoek - Voorbereiding   
Er zijn geen speciale voorbereidingen noodzakelijk. U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken en uw 
medicijnen nemen, tenzij anders vermeld. Wel vragen wij u metalen voorwerpen zoveel mogelijk thuis te laten. U kunt 
ze ook achterlaten in de kleedkamer. Het gaat om voorwerpen als:   
- sleutels   
- munten   
- sieraden (ringen en piercings die niet af kunnen, hoeven niet te worden verwijderd, wel melden) 
- haarspelden   
- zakmessen   
- pennen   
- brillen   
- bank- en/of giropasjes, telefoonkaarten, credit- en keycards (alle kaarten met een magneetstrip)   
- horloges   
- metalen gebitplaatjes   
- gehoorapparaten   
- riemgespen.   
Alle metalen voorwerpen, ook aan de kleding, zijn een potentieel risico. Daarnaast kunnen ze ook de kwaliteit van de 
MRI foto’s nadelig beïnvloeden. Alle kleding met metaal er aan (knopen, rits, opdruk met metalen deeltjes, ect.) moet 
daarom uit. Vandaar dat wij u vragen om kleding te dragen zonder metaal of om kleding zonder metaal mee te 
nemen voor het onderzoek zoals b.v. een joggingpak of trainingspak (zonder metaal), een jurkje of pyjama. 
Er is een kleedkamer waar u zich voor het onderzoek kunt omkleden en/of (metalen) spullen kunt achterlaten. 
  
Verloop van het onderzoek  
De MRI-MBB’er haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek zal plaatsvinden. In een 
kleedkamer kan u kledingstukken, en andere voorwerpen die niet naar binnen kunnen, achterlaten. U wordt verzocht 
op de onderzoektafel te gaan liggen. 
De MBB’er geeft u een infuus in de arm voor de toediening van het contrastmiddel. 
Ook krijgt u ECG-plakkers op de borst om de opnamen op de hartslag te kunnen afstellen en voor controle. Verder 
krijgt u een bloeddrukmanchet om de arm om tijdens het onderzoek de bloeddruk te kunnen controleren. Op uw 
borst komt een soort, lichte, plaat te liggen. Dit is een antenne, nodig voor het onderzoek. 
Tijdens het onderzoek ligt u op een dun matrasje in een verlichte tunnel. De tunnel is aan hoofd- en voeteneinde 
open. 
Er worden meerdere opnamen van uw hart gemaakt. De tijd die nodig is voor het maken van een opname bedraagt 
gemiddeld 10-30 seconden. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee uw hart klopt. Gedurende deze 10-30 
seconden moet u uw adem stilhouden. 
Het is van belang dat u tijdens de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen.  
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Tijdens het maken van de opnamen hoort u een kloppend of ratelend geluid. Dit is normaal en de geluidshinder wordt 
verminderd door het gebruik van een koptelefoon (deze krijgt u van de MRI-MBB’er) Indien mogelijk kan er muziek 
worden weergeven via de koptelefoon.  
 
Gedurende het onderzoek kan u via een intercom met de MRI-MBB’er spreken. U krijgt een balletje in uw hand waarin 
u kunt knijpen als u iets tegen de MRI-MBB’er wilt zeggen. 
Tijdens het onderzoek worden uw bloeddruk en ECG constant geregistreerd. Ook wordt er tijdens het onderzoek 
regelmatig met u gesproken en wordt u constant in de gaten gehouden. U wordt dus, constant goed “bewaakt”. 
Een arts  van de afdeling radiologie houdt voortdurend toezicht op het verloop van het onderzoek. 
De duur van het onderzoek is ongeveer 20-60 minuten. 
 
Na afloop van het onderzoek   
Na het onderzoek mag u weer naar huis of naar de afdeling waar u bent opgenomen.  
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Bijlage F: Computer tomografie; CT-scan (dwarsdoorsnedefoto’s met behulp van een computer) 
met contrast 

 
Onderzoek  
Uw behandelend arts heeft u voor een CT-scan verwezen naar de afdeling Radiologie (röntgen). Dit is een afdeling 
waar radiologen (artsen) en MBB’ers (Medisch Beeldvormings en Bestralingsdeskundigen) onderzoek doen met 
behulp van onder andere röntgenstralen. Hierbij wordt een afbeelding gemaakt en digitaal opgeslagen. Tijdens het 
maken van een CT-scan draait de röntgenbuis om u heen en wordt de tafel, waarop u ligt, verplaatst. Een computer 
maakt van de door het lichaam gezonden straling een röntgenfoto. Het CT-apparaat ziet eruit als een korte tunnel.  
 
Röntgenstraling  
Zoals misschien bekend is röntgenstraling in principe schadelijk voor de gezondheid. Theoretisch zou bij veel straling 
er een verhoogde kans op het ontstaan van kanker zijn. Echter, ook in de natuur komt straling voor. De radioloog 
(arts) en/of MBB’er (paramedicus) die het onderzoek verricht zijn gespecialiseerd in het omgaan met de apparatuur. 
Zij weten hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden met zo min mogelijk stralenbelasting. Het gebruik van 
röntgenstraling in de radiologie is dusdanig  
laag dat de kans op schadelijke bijwerkingen in de praktijk eigenlijk te verwaarlozen is.  
 
"Het voordeel van goede diagnostiek weegt ruimschoots op tegen het risico".  
Zwangerschap  
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of zou kunnen zijn, moet u altijd 
vóór het onderzoek contact met ons opnemen. Tijdens de zwangerschap (vooral in de eerste 15 weken) wordt in 
principe geen röntgenonderzoek verricht. Indien het toch noodzakelijk is, dan  
wordt dat altijd eerst overlegd en met u besproken.  
 
Voorbereiding  
Voor een aantal onderzoeken is een vorm van voorbereiding nodig. Het aangekruiste vakje is voor u van toepassing.  
□ nuchter; dat wil zeggen dat u 1 uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken mag wel.  

□ U wordt verzocht, zodra u zich op de afdeling radiologie heeft gemeld, niet meer te plassen tot na het CT- 
onderzoek. Dit i. v. m. een volle blaas. Wij adviseren u dan ook om voor die tijd nog even naar het toilet te gaan.  

□ U wordt verzocht 75 minuten (5 kwartier) eerder te komen dan de geplande afspraaktijd. Na het aanmelden bij de 
balie van de afdeling Radiologie krijgt u van de MBB’er een kan met water vermengd met een jodiumhoudend 
contrastmiddel en een beker, ter voorbereiding op het CT-onderzoek. Deze vloeistof dient in 1 uur gedronken te 
worden tot in de CT-kamer. Het kan voorkomen dat het drinken van deze contrastvloeistof een ‘licht’ laxerende 
werking heeft.  
 
Voor het onderzoek  
Heeft u last van astma, bronchitis of hooikoorts, of bent u overgevoelig voor medicamenten, jodium of voedsel? Wilt u 
dit dan vóór het onderzoek aan de MBB’er of arts doorgeven? Dit geldt ook als u in het verleden een 
overgevoeligheidsreactie heeft gehad op een contrastmiddel.  
 
Medicijnen  
Bent u gevraagd nuchter te komen dan mag u de medicijnen die u eventueel gebruikt innemen met thee of water.  
 
Algemene adviezen  
 
Om uw nieren te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van contrastmiddelen gelden een aantal 
algemene adviezen.  

 Indien u NSAID’s als pijnstiller gebruikt( oa. Diclofenac, Ibuporofen, Naproxen), wordt geadviseerd dit in de 
periode voor het contrastonderzoek tijdelijk te onderbreken, namelijk vanaf 24 uur voor tot 48 uur na het 
contrastonderzoek. 
 

 Weet u niet of uw pijnstiller een NSAID is? Dan kunt u dit bij uw apotheek navragen of eventueel opzoeken op 
internet (www.apotheek.nl) .  
(Nb. Paracetamol is geen NSAID)  
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 Drink de dag voor het onderzoek voldoende vocht (1,5 tot 2 liter). Als u een vochtbeperking heeft, moet u zich 
houden aan het maximum van de vochtbeperking.  

 Neem contact op met uw behandelend arts als er tussen de dag dat u bij uw specialist bent geweest en de dag dat 
het contrastonderzoek plaatsvindt medische problemen zijn geweest waardoor de nierfunctie mogelijk achteruit 
gegaan kan zijn. Zulke medische problemen zijn uitdroging, ernstige diarree, ziekenhuisopname, een ander 
onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddelen of start van een geneesmiddel met mogelijke schadelijke 
effecten op de nierfunctie.  
 

 Ook als u een nieuwe plasmedicatie heeft voorgeschreven gekregen dient u contact op te nemen met uw 
specialist.  

 
Diabetespatiënten (suikerziekte)  
Als u voor dit onderzoek nuchter moet zijn en u gebruikt een dieet en/of insuline dan kunt u zo nodig contact 
opnemen met uw behandelend arts.  
 
Na afloop van het onderzoek  
Na afloop van het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. Als er gebruik is gemaakt van een contrastmiddel 
dat in de bloedvaten is ingespoten, adviseren wij u aan om na het CT-onderzoek extra te drinken, om het 
contrastmiddel sneller uit het lichaam te verwijderen.  
 
Vrouwen en borstvoeding  
Alleen jodiumhoudende contrastmiddelen worden door het lichaam opgenomen. Indien borstvoeding wordt gegeven 
zal dit ook in de moedermelk zitten. Wij adviseren om tot 24 uur na de injectie, met jodiumhoudend contrastmiddel, 
geen borstvoeding te geven.  
 
Verloop van het onderzoek  
De MBB’er komt u uit de wachtkamer ophalen en brengt u naar de kamer waar de CT-scan gemaakt zal worden. Daar 
komt u op een onderzoektafel te liggen. Tijdens het onderzoek ligt u in de tunnel van het CT-apparaat. Hierin moet u 
zo stil mogelijk blijven liggen.  
Soms is het nodig dat de radioloog of de MBB’er een injectie met contrastmiddel geeft in een bloedvat in de arm. Het 
naaldje wordt vastgeplakt en blijft enige tijd in het bloedvat zitten. Door dit contrastmiddel kunt u een warm gevoel 
krijgen in hoofd, keel of buik. Dit gevoel gaat na enkele minuten vanzelf weer over. De duur van het onderzoek is 
afhankelijk van de aard van het onderzoek en kan variëren van 10 tot 30 minuten.  
 
Contrastmiddelen  
Voor het onderzoek wordt vaak een jodiumhoudend contrastmiddel gebruikt. Hiermee kunnen afwijkingen worden 
aangetoond die anders onopgemerkt zouden blijven. Dit contrastmiddel kan via een injectie in de bloedvaten 
toegediend worden, maar kan ook in water opgelost worden om te drinken.  
Indien het contrastmiddel in een bloedvat wordt gespoten kunnen bijwerkingen voorkomen. Dit kunnen lichte 
overgevoeligheidsreacties zijn (roodheid, jeuk, blaasjes) die direct na injectie of de volgende dag optreden.  
In zeer zeldzame gevallen kunnen ernstige overgevoeligheidsreacties optreden. Hiervoor is dan behandeling 
noodzakelijk. Hoewel een enkele keer beschreven kan een dergelijke reactie het overlijden tot gevolg hebben. Om 
deze folder leesbaar te houden, is volstaan met een globale beschrijving. Indien gewenst is de bijsluiter van het middel 
dat wordt toegediend beschikbaar. Het is goed te bedenken dat alle door de fabrikant beschreven bijwerkingen 
mogelijk maar één enkele keer zijn voorgekomen.  
Vertrouwt u het niet dan moet u contact opnemen met uw huisarts: vertel dat u een radiologisch contrastmiddel 
ingespoten hebt gekregen.  
Als de huisarts vragen heeft kan hij of zij contact met ons opnemen. Wilt u ons ook waarschuwen, dan kunnen wij nog 
een aantekening maken in uw dossier. U moet bij ieder volgend radiologisch onderzoek, waarbij contrastmiddel in de 
bloedvaten wordt ingespoten, melden dat u hier allergisch op reageert.  
Wilt u deze brief tot tenminste twee dagen na het onderzoek bewaren zodat u deze informatie bij de hand hebt 
mochten deze bijwerkingen optreden.  
 
Uitslag  
U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts  
 
Vragen  
Mocht u vóór of na het onderzoek nog vragen hebben, stel deze gerust. U kunt ons ook bellen tussen 8.00 en 12.00 
uur 's morgens via telefoonnummer (050) 361 21 69.  
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Bijlage G: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

EMIRA 

Onderzoek naar vroege veranderingen aan het hart na bestraling en chemotherapie voor borstkanker 

 

- 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 informeren van mijn huisarts en behandelend specialisten dat ik meedoe aan dit 

onderzoek.  

- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts en/of behandelend specialisten over onverwachte 

bevindingen die naar voren komen uit de beeldvormende hartonderzoeken die van belang (kunnen) zijn voor mijn 

gezondheid. 

- Ik geef toestemming voor het opvragen van informatie bij mijn huisarts/specialisten die mij behandelen over mijn 

medische voorgeschiedenis. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek.  

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn gegevens kunnen krijgen. Die 

mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen. 

- Ik weet dat ik niet zwanger mag zijn bij start van het onderzoek en het moet melden wanneer ik zwanger ben 

tijdens de vervolg beeldvormende hartonderzoeken.  

- Ik geef                   □ wel 

 □ geen  

toestemming om, in het geval ik tijdens de looptijd van het onderzoek zou komen te overlijden,  

mijn officiële doodsoorzaakgegevens op te vragen hij het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

- Ik geef  □ wel 

□ geen  

toestemming om mijn persoonsgegevens en onderzoeksgegevens langer te bewaren en te 

gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van vroege veranderingen aan het hart na 

behandeling met bestraling en/of chemotherapie. 

- Ik geef □ wel 

□ geen  

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek. 

- Ik wil  □ wel 

□ niet  

geïnformeerd worden over de resultaten van dit onderzoek. 
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- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd 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 onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door:  

Naam: 

Functie: 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende versie  van het 

toestemmingsformulier. 

 


