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Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch- 

wetenschappelijk onderzoek:  

Vermoeidheid bij COPD 

De onderliggende oorzaken van matige tot ernstige vermoeidheid bij personen met 

chronisch obstructief longlijden (COPD) 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft de diagnose COPD. Wij vragen u daarom vriendelijk om mee te doen aan 

een medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij we erachter willen komen wat de 

oorzaken zijn van vermoeidheid bij mensen met COPD. 

U beslist zelf of u mee wilt doen. Om mee te doen is wel uw schriftelijke 

toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, is het 

belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees daarom deze informatie 

rustig door. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust 

contact op met een van de onderzoekers. U kunt er ook over praten met uw partner, 

vrienden of familie. Daarnaast kunt u ook de onafhankelijk deskundige, die aan het 

eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen. In bijlage A 

vindt u hun contactgegevens. Verdere informatie over meedoen aan een 

wetenschappelijk onderzoek staat in de bijgevoegde brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’.  

Algemene informatie 

Dit onderzoek is opgezet door CIRO (Horn), expertisecentrum voor chronisch 

orgaanfalen, in samenwerking met het Radboud universitair medisch centrum 

(Nijmegen), het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht) en het 

Academisch Medisch Centrum (Amsterdam). Dit onderzoek wordt gefinancierd door 

het Longfonds. Er zullen naar verwachting 400 personen met COPD meedoen aan 

dit onderzoek. 

De Medisch Ethische Toetsingscommissie ’MEC-U’ heeft dit onderzoek 

goedgekeurd.  

Achtergrond van het onderzoek 
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Mensen met COPD hebben vooral last van kortademigheid. Maar naast 

kortademigheid, is vermoeidheid ook een belangrijk probleem. Ruim de helft van de 

mensen met COPD heeft vaak last van vermoeidheid. Het beperkt mensen erg in 

hun dagelijks leven. Waardoor die vermoeidheid komt, is niet bekend. Dat maakt 

behandelen lastig.  

Vermoeidheid bij mensen met COPD is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie 

van factoren. Een minder goede lichamelijke conditie, bijkomende medische 

aandoeningen zoals suikerziekte of bloedarmoede, gepieker over de ziekte en 

ziekenhuisopnames kunnen bijdragen aan vermoeidheid. Met deze studie willen wij 

uitzoeken wat de oorzaak is van vermoeidheid, zodat wij in de toekomst 

vermoeidheid bij COPD hopelijk beter kunnen behandelen.  

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de oorzaken van vermoeidheid en factoren die 

vermoeidheid in stand houden bij patiënten met COPD in kaart te brengen. De 

kennis uit dit onderzoek zal gebruikt worden om de zorg voor patiënten met COPD 

die last hebben van vermoeidheid verder te verbeteren. U kunt ook deelnemen aan 

dit onderzoek als u geen last hebt van vermoeidheid. 

Wat meedoen betekent  

Als u meedoet, betekent dit dat u gedurende twee jaar 6 keer wordt benaderd (bij 

aanvang, na 4, 8, 12, 18 en 24 maanden).  

Onderzoek bij aanvang 

Bij aanvang wordt u verzocht naar Dekkerswald te komen. Er zal dan het volgende 

gebeuren:  

- We nemen bloed af in de elleboogplooi.  

- We verzamelen allerlei persoonsgegevens van u. U kunt denken 

aan: medicatie, eventuele andere aandoeningen (zoals suikerziekte), uw 

rookgedrag en alcoholgebruik.  

- We voeren een kort geheugentestje uit.  

- We meten uw longfunctie.  

- We meten uw lichaamssamenstelling met behulp van bio-

impedantie. Bio-impedantie is een methode om de hoeveelheid vetmassa en 

vetvrije massa (organen, botten, spieren en water) te kunnen meten. Dit 
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wordt gemeten door middel van plakkertjes die op uw hand en uw voet 

worden bevestigd, die zwakstroom door uw lichaam sturen. Hier merkt u 

niets van.  

- We meten uw gewicht, lengte, omtrek van uw middel, 

bloeddruk, mobiliteit, uithoudingsvermogen en de kracht in uw handen 

en benen. De mobiliteit wordt getest met de SPPB test. Bij deze test wordt 

de balans, de loopsnelheid en het vermogen om van een stoel op te staan 

gemeten. De test is eenvoudig en snel uit te voeren. Het 

uithoudingsvermogen wordt gemeten met de 6 minuten wandeltest, ook wel 

looptest genoemd. Dit is een test waarin u (lopend) in zes minuten tijd moet 

proberen een zo groot mogelijke afstand af te leggen.  

- We onderzoeken uw vaten door middel van een 

doppleronderzoek. Dit onderzoek geeft informatie over de bloedstroom in uw 

vaten. Hierbij wordt er met geluidsgolven geluisterd naar uw bloedstroom.  

- U wordt ook gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. Deze 

vragenlijsten gaan over uiteenlopende zaken in uw dagelijkse leven zoals 

bijvoorbeeld uw slaapkwaliteit en sociale steun. U ontvangt een mail met een 

weblink naar de vragenlijsten. U kunt de vragenlijsten dus thuis invullen. 

Indien u niet in de mogelijkheid bent om de vragenlijsten via een computer in 

te vullen of u wilt dit liever op papier doen, dan kan dat ook. U krijgt de 

papieren vragenlijsten dan mee naar huis en kunt ze terugsturen in een 

bijgeleverde gefrankeerde retourenvelop. 

Alle bovenstaande testen worden afgenomen om te onderzoeken waardoor 

vermoeidheid veroorzaakt wordt. Het ziekenhuisbezoek duurt ongeveer 3 uur. U 

wordt gevraagd om nuchter naar het ziekenhuis te komen, in verband met de 

bloedafname. Uiteraard wordt er voor een ontbijt gezorgd na de bloedafname. 

Aansluitend aan het ziekenhuisbezoek krijgt u een activiteitenmeter (horloge) mee 

naar huis die u voor 1 week, zowel gedurende de dag als de nacht, draagt. Met de 

activiteitenmeter kunnen wij zien hoeveel u beweegt op een doorsnee dag en hoe 

lang u slaapt.  

Onderzoek na 4 maanden 

De meting na 4 maanden is een stuk korter dan de meting bij aanvang. Via de mail 

ontvangt u van ons een korte vragenlijsten over verschillende onderwerpen, zoals: 

uw vermoeidheid, kortademigheid, angst/depressie en de impact van COPD op uw 
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gezondheidstoestand. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 5 minuten. 

Als u wilt, kunt u deze vragenlijsten ook weer op papier invullen in plaats van op de 

computer. U kunt deze terugsturen in een bijgevoegde gefrankeerde retourenvelop. 

Onderzoek na 8 maanden 

Het onderzoek na 8 maanden is gelijk aan het onderzoek na 4 maanden. U ontvangt 

via mail weer enkele korte vragenlijsten over onder andere uw vermoeidheid, 

kortademigheid, angst/depressie en de impact van COPD op uw 

gezondheidstoestand. Ook deze vragenlijsten kunt u weer op papier invullen en 

terugsturen in een bijgeleverde gefrankeerde retourenvelop. 

Onderzoek na 12 maanden 

Bij het onderzoek na 12 maanden wordt u weer verzocht om naar Dekkerswald te 

komen. Wij zullen dan een geheugentest uitvoeren, uw lichaamssamenstelling, 

gewicht, lengte, omtrek van uw middel, bloeddruk, mobiliteit, uithoudingsvermogen 

en de kracht in uw handen en benen meten. Verder voeren wij een vaatonderzoek 

uit. Tot slot wordt u weer gevraagd om verschillende vragenlijsten over allerlei 

dagelijkse zaken zoals uw slaapkwaliteit en sociale steun in te vullen. Het 

ziekenhuisbezoek duurt ongeveer 2.5 uur. Aansluitend aan het ziekenhuisbezoek 

krijgt u weer een activiteitenmeter (horloge) mee naar huis die u weer voor 1 week 

draagt.  

Onderzoek na 18 en 24 maanden 

Na 18 en 24 maanden bellen wij u om te vragen hoe het met u gaat en of (en hoe 

vaak) u een longaanval heeft gehad in het laatste half jaar en of u door deze 

longaanval in het ziekenhuis opgenomen bent geweest. Verder ontvangt u ook weer 

via de mail of de post één korte vragenlijst over uw vermoeidheid.  

Ziekenhuisopname 

Als u tijdens de studie onverhoopt een longaanval krijgt en in het ziekenhuis wordt 

opgenomen, dan is het de bedoeling dat wij zowel tijdens de ziekenhuisopname als 

twee weken na ontslag, een viertal vragenlijsten (kortademigheid, vermoeidheid, 

angst/depressie vragenlijst en de impact van COPD op uw gezondheidstoestand) bij 

u herhalen, om ook de invloed van een ziekenhuisopname op vermoeidheid te 

bepalen.  
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iPod onderzoek 

Naast de bezoeken aan het ziekenhuis en het invullen van de vragenlijsten willen wij 

u graag vragen mee te werken aan een extra onderdeel van het onderzoek; het 

iPod- onderzoek. Dit onderdeel is niet verplicht, maar wij zouden het op prijs stellen 

wanneer u hieraan meewerkt. Bijgevoegd vindt u een aparte informatiebrief over het 

iPod onderzoek. 

Wat wordt er van u verwacht 

Als u besluit mee te doen verwachten wij dat u aan alle metingen meedoet en alle 

vragenlijsten invult.  

Mogelijke ongemakken 

De bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar 

nemen wij 26 ml bloed in de elleboogplooi bij u af. Deze hoeveelheid geeft bij 

volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed 

(elleboogplooi) per keer afgenomen; dat is bijna 20 keer zo veel.  

Verder hebt u mogelijk last van vermoeidheid en kortademigheid tijdens het 

uitvoeren van de zes minuten wandeltest.  

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 er persoonlijk 

voordeel aan heeft: uw eventuele vermoeidheid wordt niet beter. Wel kan de 

aandacht voor sommigen prettig zijn. Een ander voordeel is dat u een bijdrage kunt 

leveren aan meer kennis over de achtergrond van vermoeidheid.  

Deelname aan het onderzoek betekent ook dat u extra tijd kwijt bent, u afspraken 

heeft waaraan u zich moet houden, wellicht moe of kortademig bent door 

bijvoorbeeld de zes minuten wandeltest en mogelijk een hematoom 

(bloeduitstorting) oploopt door het bloed prikken. 

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 niet wilt 

meedoen, heeft dat geen enkel gevolg voor uw behandeling. U wordt op de 

gebruikelijke manier behandeld voor uw COPD. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd 

bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen 
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waarom u stopt. Wel vragen wij u om dit te melden aan de onderzoeker. De 

gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

Als u wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 

Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

 de laatste meting, 24 maanden, is afgerond.

 u zelf kiest om te stoppen.

 de overheid of de beoordelende medisch ethische toetsingscommissie, besluit om

het onderzoek te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle data zijn verzameld. Na het verwerken van 

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

onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 2 jaar na uw deelname. 

Gebruik en bewaren van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal verzameld, 

gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum 

en om gegevens over uw gezondheid. Tevens verzamelen wij bloed van u. Het 

verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens en uw lichaamsmateriaal is 

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

de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens en 

lichaamsmateriaal uw toestemming. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens en lichaamsmateriaal 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal 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 en lichaamsmateriaal die naar de opdrachtgever 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 
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inzage krijgen in uw gegevens zijn: de commissie die de veiligheid van het 

onderzoek in de gaten houdt, een monitor die voor de opdrachtgever van het 

onderzoek werkt, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, 

bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens 

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

Bewaartermijn gegevens en lichaamsmateriaal 

Uw gegevens worden 15 jaar bewaard.  

Uw lichaamsmateriaal wordt niet onmiddellijk na gebruik vernietigd. Uw 

bloedmonsters zullen worden bewaard in 1 centraal laboratorium, het Dr. Stein 

Laboratorium. Wij willen uw bloedmonsters graag tot 5 jaar na beëindiging van de 

studie bewaren. Het wordt bewaard om daarop in de loop van dit onderzoek nog 

nieuwe bepalingen te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Op het 

toestemmingsformulier kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat. U kunt deze 

toestemming altijd weer intrekken. Uw bloedmonsters worden dan vernietigd. Als er 

al metingen in uw monsters zijn gedaan, worden de resultaten daarvan wel gebruikt. 

Bewaren en gebruik van testresultaten voor ander onderzoek 

Uw gecodeerde gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang 

zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van uw aandoening. 

Daarvoor zullen uw gegevens 15 jaar bewaard worden. 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 huisarts of specialist. U kunt dan met uw 

huisarts of 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. Uw 

lichaamsmateriaal wordt na intrekking van uw toestemming vernietigd. Als er al 
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metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan, dan worden die gegevens nog wel 

gebruikt. 

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie (EU) 

In dit onderzoek is het mogelijk dat uw gecodeerde testresultaten ook worden 

doorgestuurd naar landen buiten de EU. In die landen zijn de regels van de EU ter 

bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing. Uw privacy zal echter 

op een gelijkwaardig niveau worden beschermd.  

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 raadplegen.   

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

de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie bijlage A voor de contactgegevens 

van de onderzoeker.  

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 (zie 

bijlage A voor de contactgegevens) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Registratie van het onderzoek 

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

wetenschappelijke onderzoeken namelijk: www.trialregister.nl. 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 nummer: NTR6933.  

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. Daar staat ook aan wie u schade kunt 

melden.  

Informeren huisarts/specialist 
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Wij sturen uw huisarts of behandeld specialist altijd een bericht om te laten weten 

dat u meedoet aan het onderzoek. Ook informeren wij uw huisarts of behandelend 

specialist wanneer wij een ernstige afwijking constateren. Als u dit niet goed vindt, 

kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. 

Geen vergoeding voor meedoen 

Meedoen aan dit onderzoek kost u niets. U wordt ook niet betaald voor het meedoen 

aan dit onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten: 19 cent 

per kilometer met een maximum van 120 kilometer per reis.  

Hebt u vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker Zjala Ebadi. Voor 

onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de 

onafhankelijke arts dr. M. Reijers. Zij kan u informeren over het onderzoek, maar is 

daar zelf niet bij betrokken.  

Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtencommissie van Dekkerswald. Alle 

gegevens vindt u in de bijlage A contactgegevens. 

Ondertekening toestemmingsformulier 

Indien u wilt meedoen aan dit onderzoek, vragen wij u het toestemmingsformulier te 

ondertekenen (Bijlage C). U geeft daarmee aan dat u de informatie heeft begrepen 

en instemt met deelname aan het onderzoek. Daarnaast willen wij u mogelijk in de 

toekomst opnieuw benaderen voor vervolgonderzoek. Op het toestemmingsformulier 

kunt u aangeven of u dat goed vindt. Het formulier wordt door de onderzoeker 

bewaard. U krijgt een kopie of een tweede exemplaar van deze 

toestemmingsverklaring. 

Dank voor uw aandacht. 

Met vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam 

Zjala Ebadi, onderzoeker, Radboud universitair medisch centrum, Dekkerswald 

Dr. J.H. Vercoulen, senior onderzoeker, Radboud universitair medisch centrum, 

Dekkerswald 
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Dr. J.B. Jacobs-Peters, senior onderzoeker, Radboud universitair medisch 

centrum, Dekkerswald 

Prof. Dr. J.B. Prins, hoogleraar Medische Psychologie, Radboud universitair 

medisch centrum 

Prof. Dr. Y.F. Heijdra, hoogleraar pathofysiologie van COPD en longarts, Radboud 

universitair medisch centrum, Dekkerswald 

Bijlagen:  

A. Contactgegevens voor Dekkerswald 

B. Informatie over de verzekering 

C. Toestemmingsformulier 

D. Informatiebrief IPod onderzoek 

E. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ 
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Bijlage A: contactgegevens voor Dekkerswald 

Coördinerend onderzoeker Radboudumc/Dekkerswald

Naam: Zjala Ebadi MSc  

Telefoonnummer: 024-6859580 

E-mail adres:  zjala.ebadi@radboudumc.nl 

Onafhankelijk arts: 

Naam: Mw. dr. M. Reijers, longarts 

Functie: Longarts Radboudumc 

Telefoonnummer: +31914369468 

E-mail: monique.reijers@radboudumc.nl 

Klachten: 

Klachten kunt u als eerste bij de onderzoeker melden en als u er samen niet uitkomt 

kunt u een klacht indienen via de klachtenfunctionaris van het UCCZ. U kunt uw 

klacht mondeling melden via 024-6859297, op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.30 

uur. Voor het schriftelijk melden van uw klacht kunt u schrijven naar: 

UCCZ Dekkerswald klachtenregistratie 

t.a.v. Klachtencoördinator UCCZ 

Postbus 66 

6560 AB Groesbeek 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de studie: 

Radboudumc
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Route 624
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
E-mail: gegevensbescherming@radboudumc.nl
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Ciro 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 schaderegelaar Van Lanschot Chabot 

B.V. Het melden van de schade kan telefonisch op telefoonnummer 073-6924757 bij 

de afdeling schade zakelijk onder vermelding van het polisnummer 6385790007 

De gegevens van de verzekeraar zijn: 

Naam: HDI-Global SE. 

Adres: Westblaak 14 3012 KL Rotterdam 

Telefoonnummer: 010-4036100 

Polisnummer: 6385790007 

De schaderegelaar van het onderzoek is: 

Naam: Van Lanschot Chabot B.V.; Schadeafdeling zakelijk 

Adres: Postbus 1999, 5200 BZ, ‘s-Hertogenbosch 

Telefoonnummer: (073) 692-4757 

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

zijn voor het hele onderzoek € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van 

dezelfde opdrachtgever.  

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

http://www.ccmo.nl/
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 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 C Toestemmingsformulier 

Vermoeidheid bij COPD 

- 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 weet dat stoppen of niet meedoen geen gevolgen heeft voor de zorg die ik 

krijg.  

- Ik geef toestemming voor het informeren van mijn huisarts/specialist dat ik 

meedoe aan dit onderzoek  

- Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan 

vermeld in deze informatiebrief. 

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

bloedmonsters op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

- Ik weet dat mijn gegevens eventueel gedeeld kunnen worden met onderzoekers 

in landen buiten Europa. Het onderzoeksteam zal er voor zorgen dat er 

zorgvuldig wordt omgegaan met mijn gegevens.  

- Ik geef toestemming om mijn gegevens op de onderzoekslocatie nog 15 jaar na 

dit onderzoek te bewaren.  

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het iPod onderzoek? 

 Ja 

 Nee 

Mogen wij u in de toekomst benaderen voor vervolgonderzoek? 

 Ja, ik geef toestemming 

 Nee, ik geef geen toestemming 

Mogen wij uw lichaamsmateriaal (bloed) tot 5 jaar na de studie bewaren voor 

eventuele extra metingen? 

 Ja, ik geef toestemming 

 Nee, ik geef geen toestemming 
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Mogen wij uw gecodeerde gegevens gebruiken voor toekomstig onderzoek op het 

gebied van uw aandoening? 

 Ja, ik geef toestemming 

 Nee, ik geef geen toestemming 

Naam proefpersoon:  …………………………….. 

Handtekening: …………………………….. Datum : __ / __ / 

__ 

Ik verklaar dat ik deze patiënt 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: __ / __ / __ 




