Proefpersonen informatie voor patient

Proefpersonen informatie voor deelname
aan medisch-wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek naar de lange termijn effecten na behandeling voor een beroerte
Officiële titel: Lange termijn follow-up MR CLEAN-NO IV: evaluatie van de lange termijn
effecten van intra-arteriële behandeling van een ischemische beroerte.

Inleiding
Geachte heer/mevrouw,
Wij vragen u om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om
mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat u heeft
deelgenomen aan de MR CLEAN-NO IV studie. In de MR CLEAN- NO IV studie werd het nut van
toedienen van een stolseloplosser voor intra-arteriële behandeling van een herseninfarct onderzocht.
Omdat u ons toen hebt laten weten benaderd te mogen worden voor vervolgonderzoek ontvangt u
deze uitnodiging tot deelname en bijbehorende informatie.
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 onderzoeksverpleegkundige om uitleg als u vragen
heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het eind van deze brief genoemd wordt
(Bijlage A), om aanvullende informatie vragen. U kunt er ook over praten met uw partner, familie of
vrienden.

1. Algemene informatie
Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is opgezet door het Universitair Medisch
Centrum (UMC) Groningen en wordt gezamenlijk uitgevoerd door UMC Groningen en Amsterdam
UMC, locatie AMC (hierna: AMC). Het tweede deel is opgezet en wordt uitgevoerd door het AMC.
Onderdeel 1: bestaat uit een telefonisch interview en het beantwoorden van vragenlijsten.
Onderdeel 2: dit onderdeel bestaat uit het maken van een MRI-scan in het AMC.
De medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC heeft deze studie goedgekeurd.
Omdat het gaat om vervolgonderzoek, worden alleen deelnemers aan de MR CLEAN-NO IV studie
uitgenodigd.

2. Doel van het onderzoek
Het doel van deze studie is het verzamelen van kennis over de lange termijn effecten na een beroerte
bij patiënten die eerder deelnamen aan de MR CLEAN-NO IV studie.
We zijn geïnteresseerd in uw huidige mate van zelfstandig functioneren op uw zorggebruik, en uw
gezondheid in relatie tot werk (onderdeel 1) en in beeldvorming van de hersenen (onderdeel 2).

3. Achtergrond van het onderzoek
Onderdeel 1:
U bent opgenomen geweest in het ziekenhuis na een beroerte en hebt deelgenomen aan de studie
MR CLEAN-NO IV. Drie maanden na de beroerte hebben we u in een (telefonisch) interview gevraagd
naar de mate waarin u zelfstandig kon functioneren.
Deze gegevens zijn, samen met de medische uitkomsten en zorgkosten na een beroerte op de
langere termijn, mogelijk belangrijk voor het inschatten van de lange termijn gevolgen van een
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beroerte. Met deze gegevens hopen we de beroertezorg voor toekomstige patiënten verder te
verbeteren.
Vanaf nu noemen we dit onderdeel de ‘lange termijn follow-up’.
Onderdeel 2:
Een beroerte brengt schade toe aan de hersenen, die door tijdige behandeling kan worden beperkt.
Om vóór de behandeling te schatten wat het effect ervan gaat zijn, wordt onderscheid gemaakt tussen
hersenweefsel dat kan herstellen en weefsel dat door het zuurstofgebrek zijn functie verloren heeft.
Deze schatting wordt gemaakt op basis van medische beeldvorming (zoals MRI of CT) voorafgaand
aan de behandeling.
Er is nog weinig inzicht in de ontwikkeling op de lange termijn van het beschadigde hersenweefsel.
Ook is er nog weinig bekend over de mate waarin dit overeenkomt met de schatting van vóór de
behandeling. Het in kaart brengen hiervan met behulp van MRI kan nieuw inzicht bieden in de
ontwikkeling op de lange termijn.
Het hoofddoel van dit onderdeel is daarom om met behulp van MRI vast te stellen hoe de hersenen in
het algemeen en het aangedane weefsel door de beroerte in het bijzonder zich ontwikkelen, en hoe dit
zich verhoudt tot de eerste schatting. Hiertoe worden MRI-scans gemaakt en vergeleken met die in de
acute fase verkregen zijn. Daarnaast worden geavanceerde scans gemaakt om het hersenweefsel
rondom de beroerte met grote gevoeligheid in kaart te brengen, en de vergelijken met de andere
hersenhelft.
Als laatste heeft deze studie als doel MRI-scans te versnellen om zo de meettijd te verkorten. Op deze
manier willen wij de toepasbaarheid van MRI in de acute fase van beroerten onderzoeken.
Vanaf nu noemen we dit onderzoek het ‘MRI-scan onderdeel’.

4. Wat meedoen inhoudt
Hieronder kunt u per onderdeel zien wat deelname aan deze studie voor u betekent.
4.1. Lange termijn follow-up (onderdeel 1):
U ontvangt enkele vragenlijsten per post en wordt voor het plannen van het interview gebeld door de
onderzoeksverpleegkundige lange termijn follow-up, ongeveer 1 week na ontvangen van de
vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten duurt naar schatting 30 minuten.
Wij verzoeken u met het invullen van de vragenlijst te wachten totdat u contact heeft gehad met de
onderzoeksverpleegkundige/ Zij kan u hier eventueel bij helpen. Daarna vragen we u deze zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen voor het geplande interview, terug te sturen in bijgevoegde
retourenvelop.
Het interview wordt afgenomen door de onderzoeksverpleegkundige op een voor u geschikte dag en
tijd. In het interview wordt u gevraagd of en in welke mate u (zelfstandig) kunt functioneren en hoe u
uw kwaliteit van leven momenteel beoordeelt. Tevens worden de eerder door u ingevulde
vragenlijsten ‘doorlopen’ op eventuele missende onderdelen en alsnog uitgevraagd.
De duur van het interview is ongeveer 30 tot 45 minuten.
4.2. MRI-scan studie:
Het MRI-scan onderdeel is een toevoeging op de lange termijn follow-up. U kunt dus alleen aan dit
onderdeel deelnemen als u meedoet aan de lange termijn follow-up. Voor dit onderdeel maakt u één
bezoek aan het AMC waarin er een MRI hersenscan gemaakt wordt. De duur van dit bezoek ligt rond
een uur.
Al deze activiteiten staan los van uw mogelijke behandeling bij uw behandelend arts. Zij zullen uw
behandeling niet beïnvloeden. De hersenscans worden enkel ten behoeve van het onderzoek
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gemaakt. Wel worden de scans beoordeeld door een radioloog. Indien er iets wordt gevonden wat
belangrijk is voor uw gezondheid, zal u worden ingelicht via uw huisarts of behandelend arts.
Telefonisch MRI-screening (geschiktheidsonderzoek)
Eerst bepalen we of u kunt meedoen. Hiervoor zal de onderzoeksmedewerker van het MRI-scan
onderdeel telefonisch een vragenlijst afnemen (bijlage F). Hierin vraagt de onderzoeksmedewerker
naar uw medische geschiedenis, medicatiegebruik of andere oorzaken waarom u niet deel zou
kunnen nemen aan het onderzoek. Enkele voorbeeldredenen waarom u niet zou kunnen deelnemen
zijn niet verwijderbare metalen objecten (zoals sommige pacemakers), neurologische aandoeningen
(zoals epilepsie), of claustrofobie.
Bezoek aan het AMC voor MRI-scan
Voor de MRI-scan maakt u een eenmalig bezoek aan de afdeling Radiologie van het AMC. Voor de
veiligheid wordt u wordt nogmaals gescreend voordat u de MRI scanner in mag. Vervolgens neemt u
plaats in een MRI scanner en worden er met een sterke magneet scans gemaakt van uw hoofd. Dit
voelt u niet. Sommige mensen vinden het harde geluid, en het plaatsnemen in de nauwe buis wel
onprettig. U krijgt daarom dubbele gehoorbescherming. Het scannen duurt ongeveer 30 minuten,
waarin er ongeveer 15 minuten extra tijd nodig is in de voorbereiding en afronding. De totale duur van
het scannen zal onder een uur liggen. Meer informatie over de MRI-scan vindt u in Bijlage E.

5. Wat wordt er van u verwacht
We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken met u.
- U stuurt de ingevulde vragenlijsten op tijd op (uiterlijk 10 dagen voor het interview).U komt op
tijd voor uw afspraak voor de MRI-scan (als u meedoet aan onderdeel 2).
U neemt contact op met de onderzoeksverpleegkundige in deze situaties:
-

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.

6. Mogelijke risico’s en ongemakken
Met deelname aan dit onderzoek loopt u geen gezondheidsrisico’s.
Het stil liggen in de MRI scanner wordt soms als een ongemak ervaren.

7. Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. U
heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Deelname kan wel bijdragen aan meer
kennis over de gevolgen van de behandeling van een beroerte op de lange termijn. Dit zal artsen,
onderzoekers en beleidsmakers helpen bij het verbeteren van de behandeling voor een beroerte en
daarmee voordelen opleveren voor toekomstige patiënten.
Mogelijke nadelen van de studie kunnen zijn:
-

dat deze studie u tijd kost;
dat een MRI-scan soms als ongemak wordt ervaren;
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.
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Als u 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 zo spoedig mogelijk melden aan een van de
onderzoeksverpleegkundigen (bereikbaar op werkdagen).
Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat een van de
onderzoeksverpleegkundigen dit aan u weten.

9. Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek stopt als
 u de vragenlijsten heeft opgestuurd en het telefonisch interview heeft plaatsgevonden, indien u
alleen aan onderdeel 1 deelneemt.
 u de vragenlijsten heeft opgestuurd, het telefonisch interview heeft gehad en u een MRI-scan heeft
laten maken, indien u aan beide onderdelen (1&2) deelneemt.
 u zelf kiest om te stoppen
 het UMC Groningen en Amsterdam UMC, de overheid of de beoordelende medisch-ethische
toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.
Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens
zult u mogelijk schriftelijk geïnformeerd worden over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.
Hiervoor is nog geen precies tijdstip te noemen, maar dit zal naar verwachting na ongeveer een jaar
zijn.

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, leeftijd en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen,
gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te
kunnen beantwoorden en de resultaten anoniem te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik
van uw gegevens uw toestemming.
Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Elke proefpersoon krijgt een code die op uw gegevens komt te
staan. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten. Alleen de onderzoekers in de
onderzoekscentra UMC Groningen en AMC weten welke code u heeft, en alleen de onderzoekers
krijgen toegang tot uw gegevens. Ook in rapporten over het onderzoek wordt alleen die code gebruikt.
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 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: een controleur die door de
onderzoeker is ingehuurd, 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
Uw gegevens moeten 15 jaar beveiligd worden bewaard op de onderzoekslocatie volgens geldende
richtlijnen. Deze opslag is onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek
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Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek nog van belang zijn voor ander toekomstig
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beroerten. Ook deze onderzoeken kunnen
toekomstige patiënten met een herseninfarct ten goede komen. U kunt apart aangeven of u instemt
met het bewaren van gegevens voor toekomstig onderzoek op het toestemmingsformulierformulier.
Indien u hier niet mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.
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.

11. Verzekering voor proefpersonen
Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u geen extra risico’s. 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: Informatie over de verzekering vindt u meer informatie over de verzekering en de
uitzonderingen. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.

12. Informeren huisarts
Indien er onverwachts iets wordt gevonden dat in het belang zou kunnen zijn voor uw gezondheid dan
wordt uw huisarts en/of behandelend specialist hierover ingelicht. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet
meedoen aan dit onderzoek.

13. Vergoeding voor meedoen
Deelname aan dit onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek.
Wel krijgt u een vergoeding voor de reiskosten die u maakt naar het AMC voor de MRI-scan
(onderdeel 2).

14. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de onderzoeksverpleegkundigen. Voor onafhankelijk
advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts. 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 een van de
onderzoeksverpleegkundigen. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris
van het Amsterdam UMC. Alle gegevens vindt u in bijlage A: contactgegevens.

15. Ondertekening toestemmingsformulier
Voor deelname aan dit onderzoek geldt een schriftelijke toestemmingsprocedure. Wanneer u
voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek.
Zie voor de instructies voor de toestemmingsprocedure bijlage C: toestemmingsprocedure op
afstand.
De toestemmingsverklaring vindt u aan het einde van dit document in bijlage D:
toestemmingsformulier proefpersoon. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de
informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.
Na ondertekening ontvangen zowel uzelf als de onderzoeker een getekende versie van deze
toestemmingsverklaring.
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Dank voor uw aandacht.
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16. Bijlagen bij deze informatie
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Contactgegevens
Informatie over de verzekering
Toestemmingsprocedure op afstand
Toestemmingsformulier Proefpersoon
Informatieformulier MRI
Screeningsformulier MRI
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Bijlage A: contactgegevens voor Amsterdam UMC en UMC Groningen
Hoofdonderzoeker AMC:
prof. Charles B.L.M. Majoie
Afdeling Radiologie, Amsterdam UMC, locatie AMC
020-5665827
C.B.Majoie@amsterdamumc.nl
Hoofdonderzoekers UMC Groningen:
Dr. Maarten Uyttenboogaart
Afdeling Neurologie, UMC Groningen
050-361142
m.uyttenboogaart@umcg.nl
Dr. Maarten M.H. Lahr
Afdeling Epidemiologie
06-14655412
m.m.h.lahr@umcg.nl
Coördinerend onderzoeker MRI-scan onderdeel:
Dhr. Luka C. Liebrand
Afdeling Biomedical Engineering & Physics, Amsterdam UMC, locatie AMC
020-5665207
l.c.liebrand@amsterdamumc.nl
Onderzoeksverpleegkundige:
Mw. Rita G. Sprengers
Klinisch Onderzoeksbureau Neurologie, Amsterdam UMC, locatie AMC
020- 5664062
noiv-followup@amsterdamumc.nl
Onderzoeksmedewerker MRI scan (onderdeel 2):
Mw. Elise Al
Afdeling Biomedical Engineering & Physics, Amsterdam UMC, locatie AMC
06-29676044
noiv-followup@amsterdamumc.nl
Onafhankelijk arts:

Dr. Marieke E.S. Sprengers
Neuroradioloog/interventieradioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
020-5663645
M.E.Sprengers@amsterdamumc.nl

Klachten:

afdeling Patiëntvoorlichting en Klachtenopvang, Amsterdam UMC, locatie
AMC
020-5663355
patientenvoorlichting@amsterdamumc.nl
op werkdagen van 9.00 – 12.30 en 13.00 - 15.30 uur

Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Amsterdam UMC:
J.B.M. Inge, Functionaris Gegevensbescherming
fg@amsterdamumc.nl
Voor meer informatie over uw rechten, zie de website van de onderzoeksinstelling:
https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/rechten-enplichten/patientenvoorlichting/privacystatement-voor-patienten-bezoekers-en-deelnemers-aanonderzoeken.htm
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Bijlage B: Informatie over de verzekering
Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft het AMC een verzekering afgesloten. De
verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het
onderzoek of binnen twee jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die twee jaar aan de
verzekeraar hebben gemeld.
De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt
gedekt.
Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’ en dan ‘Wet- en regelgeving’).
Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar [of schaderegelaar].
De verzekeraar van het onderzoek is:
Naam verzekeraar:
Centramed B.A.
Adres verzekeraar:
Postbus 7374
2701 AJ Zoetermeer
Telefoon:
070 301 70 70
E-mail:
info@centramed.nl
Polisnummer:
624.528.303
De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon met een maximum van € 5.000.000
voor het hele onderzoek en € 7.500.000 voor schade ten gevolge van medisch-wetenschappelijk
onderzoek die per verzekeringsjaar wordt gemeld.
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.
Voorts wordt de proefpersoon verzocht dienaangaande contact op te nemen met de
hoofdonderzoeker Prof. C.B.L.M. Majoie, 020-5665827
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Bijlage C: Toestemmingsprocedure op afstand
Voordat het onderzoek kan beginnen is het belangrijk dat het toestemmingsformulier proefpersoon
(bijlage D) getekend is. Dit vindt normaal voorafgaand aan de eerste afspraak in het ziekenhuis plaats.
Dit kan nog steeds, maar er is ook een alternatief vanwege de door COVID-19 geldende maatregelen.
Bij dit alternatief hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen, maar het vraagt wel een aantal
handelingen van u. Het is namelijk van belang dat zowel uzelf als de onderzoeker een versie van deze
toestemmingsverklaring ontvangen die getekend is door beide partijen.
Neem onderstaande handelingen goed door om te besluiten of dit alternatief voor u een optie is. De
onderzoekers zullen telefonisch contact met u opnemen om de afspraak te plannen. Er is dan ruimte
om vragen te stellen over de procedure, en er zal besloten worden of dit in het ziekenhuis of op
afstand plaats zal vinden.
Instructies
1. De onderzoeksverpleegkundige belt u vraagt of u instemt met een toestemmingsprocedure op
afstand.
2. Lees deze informatiebrief en de toestemmingsverklaring goed door en voer de volgende drie
stappen in tweevoud uit met een duidelijk zichtbare niet zwarte pen:
a. Noteer leesbaar uw volledige naam en de datum, en plaats uw handtekening bij de
bovenste van de twee horizontale lijnen.
b. Laat het gebied voor onderzoekers leeg.
3. Controleer of u aan de bovenstaande instructies correct hebt uitgevoerd.
4. Stop allebei de ondertekende formulieren in de retourenvelop en stuur deze naar de
Onderzoeksverpleegkundige lange termijn follow-up:
5. Mw. Rita G. Sprengers
Kantoor H2-232
Klinisch Onderzoeksbureau Neurologie, Amsterdam UMC, locatie AMC
Amsterdam UMC, locatie AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam Zuidoost
6. Na ontvangst zal een van de onderzoekers beide toestemmingsformulieren tekenen, en u per
post een van de twee getekende exemplaren toesturen.
7. Post deze brief het liefst zo snel mogelijk, ruim voor uw eerste afspraak.
Wanneer we deze brief niet ontvangen hebben vóór de eerste afspraak kan deze niet
doorgaan.
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Bijlage D: toestemmingsformulier proefpersoon
Lange termijn follow-up MR CLEAN-NO IV: evaluatie van de lange termijn effecten van intraarteriële behandeling van een ischemische beroerte.
-

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 doe mee aan:

□ de lange termijn follow-up (alleen onderdeel 1)
□ de lange termijn follow-up en de MRI-scan (onderdeel 1 en 2)

-

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/of behandelend specialist van
onverwachte bevindingen die van belang (kunnen) zijn voor mijn gezondheid.

-

Ik weet dat de volgende mensen het onderzoek controleren en daarom mijn gegevens kunnen
inzien: vertegenwoordigers van de opdrachtgevers van het onderzoek (het UMC Groningen en het
AMC), het onderzoeksteam en vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

-

Ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens tot 15 jaar na afloop van dit onderzoek.

-

Ik geef

□ wel
□ geen
toestemming voor het gebruik van mijn gegevens voor toekomstig onderzoek

-

Ik geef

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

-

Ik geef

□ wel
□ geen
toestemming om mijn gecodeerde gegevens te delen met onderzoeksinstellingen
buiten de EU.

-

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: __ / __ / __
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie 5, maart 2022

Lange termijn follow-up MR CLEAN NO-IV (NL58320.078.17)

11 van 16

Proefpersonen informatie voor patient

Bijlage E: Informatieformulier MRI
MRI, wat is dat?
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. MRI is een onderzoeksmethode om informatie te krijgen
over met name de weke delen van het lichaam, zoals spieren, pezen, gewrichten, de wervelkolom,
hersenen en organen in de buik. Met MRI-apparatuur worden doorsnedefoto’s van uw lichaam
gemaakt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven (geen
röntgenstralen). Het onderzoek is veilig en pijnloos.
De voorbereiding op het MRI-onderzoek
Eten
Voor dit onderzoek is het niet noodzakelijk dat u nuchter bent. U kunt gewoon eten en drinken
voorafgaand aan uw afspraak.
Kleding
Trek gemakkelijk zittende, niet knellende kleding aan (bijvoorbeeld een joggingbroek zonder ritsen of
ringetjes) en een shirt met lange mouwen, zonder metalen delen (zoals ritsen en knopen). U kunt deze
kleding meenemen naar het AMC en u kunt zich in de kleedkamer omkleden. Laat sieraden zoveel
mogelijk thuis.
Metalen voorwerpen
Voordat u de onderzoekskamer in gaat, vraagt de laborant of u metalen voorwerpen bij u draagt. Deze
mogen niet in de buurt van de sterke magneet van het MRI-apparaat komen, omdat deze altijd aan
staat. Houdt er rekening mee dat gegevens op betaalpassen, CD’s, mobiele telefoon en dergelijke
worden gewist door de magneet.
Voorwerpen die problemen kunnen geven zijn o.a.:


telefoon



muntgeld, een aansteker, sleutels;



sieraden, horloge, haarspelden;



kunstgebit, tandprothese, gehoorapparaat;



betaalpas, andere pasjes, CD’s, MP3-speler;



kleding met metalen knopen en ritssluitingen;



ingenaaide beveiligingslabels in kleding.

Laat bovenstaande spullen daarom zo veel mogelijk thuis.
Belangrijk!
Metalen voorwerpen binnen uw lichaam en gewrichtsprotheses
De sterke magneet van het MRI-apparaat trekt metalen voorwerpen aan. Als een voorwerp vast zit in
uw lichaam is er niets aan de hand, maar de foto’s kunnen daardoor wel onscherp worden. Zit het
voorwerp niet vast, dan zijn voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Het sterke magnetische veld kan de
werking van een pacemaker of ingebracht pompje ontregelen. U wordt daarom vooraf gescreend aan
de hand van een vragenlijst. Indien u een vraag met ja beantwoordt van de MRI veiligheid vragenlijst,
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neem dan contact op met de onderzoeksverpleegkundige. Als de volgende voorwerpen zich in uw
lichaam bevinden kunt u niet zonder nader overleg het MRI-onderzoek ondergaan:


vaatclips in het hoofd: afhankelijk van het gebruikte materiaal kan schade aan de hersenen
toegebracht worden; alle vaatclips van na 1995 kunnen veilig in de MRI;



een pacemaker/medicijnpompje/ICD (de MRI kan de werking ervan ontregelen);



kunsthartklep (u moet weten welk type hartklep u hebt, het overgrote deel kan zonder
problemen de MRI in); alle kunsthartkleppen van na 1995 kunnen veilig in de MRI;



metaalsplinters in de oogkas (deze splinters kunnen bewegen en uw oog verwonden);



gehoorbeentjes-prothese (indien van metaal kan deze zich verplaatsen).

Is bovengenoemde situatie op u van toepassing, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
onderzoeksverpleegkundige. Op basis van dit gesprek kan besloten worden of het medisch
aanvaardbaar is het onderzoek door te laten gaan. De huidige generatie gewrichtsprotheses zoals
knie en heup protheses zijn gemaakt van een materiaal dat in de MRI mag en vormen dus geen
bezwaar voor het ondergaan van een MRI onderzoek.
Zwangerschap en borstvoeding
Als u (mogelijk) zwanger bent, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek en vragen wij u zo snel mogelijk
contact op te nemen met de onderzoeker. U hoeft geen speciale maatregelen te nemen als u
borstvoeding geeft.
Het onderzoek
De laborant of onderzoeker haalt u op uit de wachtkamer en vertelt u hoe het onderzoek gaat
verlopen. Hij of zij controleert of u geen metalen voorwerpen (bankpasjes etc.) bij u hebt. In de
onderzoeksruimte gaat u op de MRI-tafel liggen. Zorg dat u zo gemakkelijk mogelijk ligt, want het
onderzoek duurt enige tijd. De tafel schuift hierna een tunnel in. De laborant bedient het MRI-apparaat
vanuit een aangrenzende ruimte. De laborant houdt u via het raam en een televisiescherm in de
gaten. U moet continu stilliggen, anders mislukken de foto’s.
Tijdens het maken van een serie foto’s hoort u een snel kloppend geluid. Omdat de MRI veel geluid
maakt, krijgt u gehoorbescherming. Een onderzoek bestaat uit het maken van meerdere series. De
kortste serie duurt een halve minuut, de langste kan meer dan 10 minuten duren. Tussen de opnamen
door kunt u zich ontspannen, u moet wel op dezelfde plaats blijven liggen.
Duur van het onderzoek
Het gehele MRI onderzoek duurt ongeveer een uur, inclusief voorbereidingstijd.
Uitslag van het onderzoek
In principe krijgt u van uw MRI scan geen uitslag. Uw scan wordt wel beoordeeld door een radioloog.
Bij elke medische test die wordt uitgevoerd bestaat echter altijd een kleine kans dat er een afwijking
wordt gevonden, een zogenaamde toevalsbevinding. Vaak zit dit kleine afwijkingen of normale
variaties, maar soms kan dit een ernstigere afwijking betreffen. Indien er sprake is van een
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toevalsbevinding zal er contact opgenomen worden met uw huisarts of specialist. Indien u niet (ook
niet via uw huisarts) op de hoogte wilt worden gesteld van een eventuele toevalsbevinding, dan is het
niet mogelijk om als proefpersoon mee te werken.
Claustrofobie (angst in kleine ruimtes)
U ligt tijdens het maken van de MRI-foto’s in een tunnel van ongeveer anderhalve meter lang. Als u
last heeft van claustrofobie (angst in kleine ruimtes, bijvoorbeeld een lift) kan dit problemen geven.
Wanneer u verwacht last te krijgen van claustrofobie, overlegt u dan van te voren met de
onderzoeksverpleegkundige. Indient gewenst kunt u met behulp van een spiegelbril wel naar de
controlekamer kijken. Hiermee kunt u vanuit de tunnel naar de laborant of onderzoeker kijken zonder
dat u uw hoofd hoeft te bewegen.
Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld uw partner, familielid of vriend(in) bij u blijft in de MRI-ruimte. Voor
deze begeleid(st)er moet er dan ook een vragenlijst worden ingevuld, en alle vragen met nee
beantwoord zijn. Eventueel kunt u voorafgaand aan het onderzoek medicijnen innemen die u kunnen
kalmeren. Dit moet u dan wel vooraf bespreken met uw huisarts en de onderzoeksverpleegkundige.
Plaats van het onderzoek
MRI Z-0 U gaat via de hoofdingang het AMC binnen en loopt rechtdoor. Na ongeveer 40 meter komt u
op een plein, aan de linker hand ziet u een restaurant. U loopt voorbij het restaurant, richting de Fliften. U gaat daarna linksaf en loopt vervolgens rechtdoor. Volg de borden MRI-PET scan. Als u bent
gearriveerd bij de MRI op locatie Z-0 kunt u zich melden bij de balie of via de telefoon op de balie.
Wanneer u via de P2 (parkeergarage 2) het AMC binnenkomt, kunt u in het AMC bij de receptiebalie
vragen naar de juiste route van de betreffende MRI-locatie.
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Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u bellen met de
onderzoeksverpleegkundige MRI scan onderdeel. Voor contactgegevens zie bijlage A.
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Bijlage F: screeningsformulier MRI

-

LET OP: deze hoeft u niet zelf in te vullen.
Deze bijlage is alleen voor uw informatie.

De onderzoeksmedewerker vult deze lijst samen met u in.
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