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PATIËNTENINFORMATIE BLAD 

	  

Geachte patiënt,	  

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit blad is bedoeld om u te 

informeren over deze studie en wat het precies voor u inhoudt. Wij danken u voor het 

nemen van de tijd om dit document aandachtig te lezen en, indien nodig, met u te 

bespreken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als iets niet duidelijk is. Uw 

deelname is erg belangrijk om ons vooruit te helpen in wetenschappelijk onderzoek, maar 

voordat u uw beslissing neemt, dient u:	  

- het hele document te lezen 

- de informatie te begrijpen 

- een doordachte beslissing te nemen 

- het toestemmingsformulier te onderteken, zodra uw beslissing om deel te nemen is 

genomen 

	  

Als u ermee instemt deel te nemen, bewaar een kopie van dit document en ondertekende 

toestemming, dit kan in de toekomst van pas komen.  

 

Waarom vragen we om deel te nemen aan deze studie?	  

Ten eerste omdat u wordt geopereerd voor een ziekte van de dikke darm of het rectum en 

deze Europese studie, EuroPOWER genaamd, heeft precies betrekking op dit soort 



 

 

medische problemen.	  

 

Wat is het doel van deze studie?	  

	  

Ons doel is om een twee maanden durende Europese audit uit te voeren als onderdeel van een 

verbeterd revalidatieprogramma na de operatie of om postoperatieve complicaties en mortaliteit 

te analyseren. Daarnaast willen we het effect analyseren van een verbeterd 

revalidatieprogramma op de resultaten van een operatie. Zodoende kunnen we onze 

zorgprotocollen verbeteren. 	  

 
Wat moet u doen als u besluit deel te nemen?	  

	  

Uw deelname is vrijwillig en een mogelijke weigering zal uw zorg niet veranderen. Artsen zullen 

vóór de operatie informatie over uw toestand verzamelen uit de gegevens die zijn verzameld 

tijdens het consult met de anesthesist, evenals de gegevens die zijn verzameld in uw medisch 

dossier met betrekking tot de postoperatieve follow-up. Deze gegevens zullen altijd anoniem 

zijn. Voor of na uw operatie krijgt u geen extra bloedtest of aanvullende raadpleging. 	  

	  

Moet u meedoen?	  

Nee, uw deelname is vrijwillig. Als u besluit om deel te nemen, hoeft u alleen maar het informed 

consent-formulier te ondertekenen en een kopie te bewaren. Als u besluit niet deel te nemen, 

heeft dit geen verdere invloed op uw behandeling. 	  

	  

Wat verdient u om deel te nemen?	  

Dit is een onderzoek om onze kennis te verbeteren en u wordt niet voor deze deelname 

betaald. Deze studie zal voordelen hebben voor de wetenschappelijke kennis en voor de 

gemeenschap.	  

	  

Houdt uw deelname risico's in?	  

EuroPOWER is een observationele studie die de behandeling die aan u is voorgesteld niet 

wijzigt. Deze behandeling (vóór, tijdens en na de operatie) wordt voorgeschreven volgens de 

praktische regelingen van het aanwezige team en uw behoeften, ongeacht deze studie. 	  

 



 

 

Vertrouwelijkheid	  
De klinische gegevens die in dit onderzoek zijn verzameld, worden opgeslagen in een database 

die wordt beschermd volgens de geldende wetgeving onder verantwoordelijkheid van elke 

lokale onderzoeker. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor verdere studies, tenzij u 

bezwaar maakt. Niettemin zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in 

wetenschappelijke tijdschriften en worden gecommuniceerd in medische vergaderingen. 

Persoonlijke gegevens om u te identificeren, worden nooit onthuld. De onderzoekers zijn 

vastbesloten om uw privacy te beschermen en deze informatie strikt vertrouwelijk te houden. 	  

	  

Gebruik van gezondheidsgegevens	  

Om deze studie uit te voeren, hebben we toegang nodig tot uw medische dossier en enige 

informatie verzameld. Sinds 25 mei 2018 is nieuwe Europese wetgeving inzake 

persoonsgegevens van toepassing; met name de verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van Europa van 27 april 2016 over gegevensbescherming 

(AVG). Het is daarom belangrijk dat u de volgende informatie hebt: 

• Naast uw reeds bekende rechten (toegang, wijziging, oppositie en verwijdering van 

gegevens), hebt u toegang tot alle gegevens. U kunt een kopie van de gegevens aanvragen 

en deze doorgeven aan een derde partij. 

• Neem contact op met de lokale onderzoeker om uw rechten uit te oefenen. Wij herinneren u 

eraan dat uw gegevens niet worden gewist, zelfs als u uw deelname te beëindigen om de 

geldigheid van de werkzaamheden te waarborgen en te voldoen aan de wetgeving. U kunt 

ook in geval van ontevredenheid contact opnemen met het 

gegevensbeschermingsagentschap.  

• Zowel de centra als de promotor zijn verantwoordelijk voor het gegevensbeheer en de 

naleving van de regels voor hun bescherming. De voor het onderzoek verzamelde 

gegevens worden geïdentificeerd door codes, zodat alle informatie die u kan identificeren, is 

uitgesloten. Alleen de artsen die u ondersteunen, kunnen de verzamelde gegevens aan u 

koppelen. Uw identiteit wordt niet bekendgemaakt aan iemand anders dan de 

gezondheidsautoriteiten die daarom vragen of in geval van een medisch of chirurgisch 

noodgeval. De ethische commissie, vertegenwoordigers van de voogdij, of personen die 

door de sponsor de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, 

behandelingen, en met respect voor de criteria van goede klinische praktijk.  

• Auteurs en promoters bewaren de gegevens gedurende ten minste 10 jaar na het einde van 

het onderzoek. Dus uw gegevens door uw kliniek voor medische redenen over u door de 

promotor in een wetenschappelijke doeleinden worden bewaard indien u uw toestemming 

voor dit en dat de wet en de ethische eisen vergunning.  

• Als uw codegegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen aan leden van onze 



 

 

groep, dienstverleners, wetenschappelijke onderzoekers die bij ons werken; de gegevens 

zijn adequaat beschermd en volgens de erkende regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens. Als u meer informatie wenst, kunt u rechtstreeks contact opnemen met 

de promotor.  

Elke publicatie van onderzoekswerkzaamheden die het gebruik van gegevens vereisen, 

moet worden goedgekeurd door de EuroPOWER-stuurgroep en een onafhankelijke 

ethische commissie. 

	  

Vrijgave van het onderzoek 

Zelfs als u ermee hebt ingestemd deel te nemen aan het onderzoek, kunt u het op elk moment 

verlaten, zonder gevolgen voor uw zorg en zonder het te moeten verantwoorden. Als u het 

onderzoek verlaat, worden er geen nieuwe gegevens over u verzameld en worden de 

codegegevens geanonimiseerd. Een analyse van de eerder verzamelde gegevens kan worden 

gemaakt. 	  

	  

Kan u de resultaten van de studie kennen?	  

U hebt het recht om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van de studie, zowel 

de algemene resultaten als de resultaten die uit uw gegevens voortvloeien. De algemene 

resultaten worden ter publicatie aangeboden en gepresenteerd op congressen of 

wetenschappelijke bijeenkomsten. De EuroPOWER-website (www.grupogerm.es) zal ook de 

resultaten en de evolutie van insluitsels in het onderzoek publiceren voor het publiek en voor de 

deelnemers. 	  

 

Wie organiseert en financiert het onderzoek?	  
Deze studie wordt uitgevoerd door een groep artsen in heel Europa. Het wordt gecoördineerd 

door Dr. Javier Ripollés Melchor van de Madrid Complutense University en prof José Manuel 

Ramírez, Universiteit Lozano Blesa in Zaragoza. Het wordt gefinancierd door de Spaanse 

groep multimodale revalidatie (GERM) en REDGERM. De sponsor is de GERM waarin Dr. 

Javier Ripollés Melchor de hoofdonderzoeker is.	  

	  

Heeft deze studie economische voordelen?	  

Onderzoekers ontvangen geen salaris voor dit onderzoek naast hun gebruikelijke vergoeding 

als arts of onderzoeker. U ontvangt geen vergoeding voor uw deelname. Deze studie zal geen 



 

 

financieel voordeel opleveren. 	  

Wie heeft het protocol van deze studie herlezen?	  

Het protocol is beoordeeld door een onafhankelijke groep ethische commissies om de 

veiligheid, respect voor de rechten en het welzijn en de waardigheid van de mensen te 

verifiëren. Het Autonomic Committee of Research Ethics van Aragon (Spanje) heeft het 

onderzoeksprotocol goedgekeurd.	  

	  

Wat moet ik nu nog meer doen?	  

U moet beslissen om al dan niet deel te nemen aan deze studie door uw geliefden te betrekken 

bij uw beslissing. Uw arts staat tot uw beschikking en beantwoordt al uw vragen. 

Vertel het uw arts zodra uw beslissing is genomen. U wordt gevraagd om het 

toestemmingsformulier te ondertekenen en een kopie ervan te bewaren, evenals dit 

informatiedocument. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het 

onderzoeksteam of EuroPOWER, waarvan de contactgegevens hieronder worden gegeven 

 

Verzekering	  

Het risico dat voortvloeit uit dit experiment is gedekt in overeenstemming met artikel 29 van de 

Belgische wet van 7 mei 2004 betreffende experimenten met mensen, waarbij de promotor 

verplicht is om, zelfs zonder schuld, de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de schade 

toegebracht aan de deelnemer of zijn begunstigden, schade die direct of indirect verband houdt 

met het experiment. De promotor heeft een verzekering afgesloten die deze 

verantwoordelijkheid dekt. 	  

	  

Wie kan mij de informatie verstrekken? Voor vragen over deze studie, contacteer:	  

 

Hospital Investigator:  Telefon:  	  

 

Onderzoeksverpleegkundige:  Telefon:  	  

 

Neem voor vragen over uw rechten als klinisch onderzoeker contact op met:	  

 

  Telefon:  	  

 

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit document te lezen 



 

 

 Datum	  

	  

	  



 

 

 
Toestemmingsformulier 

Centernummer: M_ _ _ - _ _ _	  

Studienummer:	  

Deelnemingsnummer patiënt _ _ _	  

Naam van de lokale onderzoeker 	  

Vink	  de	  selectievakjes	  aan	  

1. Ik bevestig dat ik het informatiedocument (versie 2, juni 2018) 

van het hierboven genoemde onderzoek heb gelezen en 

begrepen. Ik nam ook de tijd om na te denken over de 

informatie, de gelegenheid om vragen te stellen en ik had 

bevredigende antwoorden. 

2. Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en dat ik vrij ben om 

mijn deelname te stoppen zonder de reden op te geven en 

zonder mijn verantwoordelijkheidsverantwoordelijkheid te 

veranderen. 

3. Ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens lokaal, gecodeerd en 

gecentraliseerd anoniem worden opgeslagen. 

4. Ik begreep dat mijn gezondheidsgegevens toegankelijk kunnen 

zijn voor EuroPOWER-leden, leden van de ethische comités, 

regelgevende instanties. Ik machtig deze mensen om toegang te 

krijgen tot mijn klinische gegevens 

5. Ik ga ermee akkoord deel te nemen aan deze studie 

 

 

Naam	  van	  de	  patiënt	   Datum Handtekening	  

 

	  

 

Ontvanger	  naam	  van	  toestemming	   Datum Handtekening	  

 

 


