INFORMATIEBRIEF VOOR PROEFPERSONEN

EfFECTS

bij het multicentrisch wetenschappelijk
onderzoek naar het beperken van
onnodige operaties bij schildklierknobbels
na een niet-conclusieve cytologische punctie
(EfFECTS-studie)
Nijmegen, 8 juni 2017

Geachte heer/mevrouw,
U bent gevraagd om vrijwillig mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de
verbetering van de diagnostiek van een schildklierknobbeltje. In deze brief vindt u
aanvullende informatie over dit onderzoek, de EfFECTS-studie. Deze informatie kunt u ook
nalezen op onze website www.effects-studie.nl.

Inleiding
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 20 volwassenen een voelbare knobbel (‘nodus’) in de
schildklier. De kans is erg klein dat deze kwaadaardig is (schildklierkanker). Om dit te
onderzoeken, wordt allereerst gebruik gemaakt van een echo-onderzoek en een punctie
(prikje in de schildklierknobbel). De cellen van de punctie worden onder de microscoop
bekeken. Bij de meerderheid van de mensen kan zo de diagnose worden gesteld en is het
knobbeltje goedaardig.
Helaas kan de punctie een goedaardige knobbel soms niet goed onderscheiden van een
kwaadaardige. Artsen noemen dit resultaat “niet-conclusief” of “Bethesda klasse 3” of
“Bethesda klasse 4”. Ook uit uw schildklierknobbeltje is één of meerdere malen een punctie
genomen en kan het onderscheid niet goed gemaakt worden. In zo’n geval kan de diagnose
pas gesteld worden door via een operatie de helft van de schildklier met daarin het
knobbeltje te verwijderen. Bij ongeveer 1 op de 4 van deze patiënten blijkt dan sprake van
schildklierkanker. Bij schildklierkanker moet in de meeste gevallen nog een tweede operatie
plaatsvinden waarbij ook de rest van de schildklier wordt weggehaald. Daarna volgt een
nabehandeling met radioactief jodium. Deze behandeling kan de ziekte meestal genezen. Er
zal wel regelmatig controle plaatsvinden. Ook moeten deze mensen het hele leven tabletten
met schildklierhormoon slikken, omdat er geen schildklier meer is.
Maar, bij de grote meerderheid (3 op de 4 mensen) blijkt na de operatie dat de
schildklierknobbel goedaardig was. Achteraf gezien was die operatie voor hen dus niet
nodig. Met de operatie is wel een litteken gemaakt in de hals. Daarnaast is er altijd een risico
op complicaties. Hoewel deze zeldzaam zijn bij schildklieroperaties, is er risico op
bijvoorbeeld een (na-)bloeding, infectie of (blijvende) heesheid. Ook is het soms nodig om
levenslang tabletten met schildklierhormoon te slikken.

Wat is het doel van de EfFECTS-studie?
De EfFECTS-studie onderzoekt of het mogelijk is het aantal onnodige schildklieroperaties te
verminderen (“onnodig” omdat het knobbeltje achteraf goedaardig bleek te zijn). Uit recent
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wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een “PET/CT-scan” een heel geschikt onderzoek is om
voorafgaand aan een schildklieroperatie die mensen aan te wijzen bij wie de kans op een
kwaadaardig knobbeltje heel klein is (kans minder dan 2%). Deze mensen zouden dan geen
onnodige operatie hoeven ondergaan. Momenteel zijn er echter nog onvoldoende gegevens
om een PET/CT-scan al als standaardzorg aan te bevelen bij patiënten zoals u.
In de EfFECTS-studie controleren we niet alleen of een PET/CT-scan inderdaad goed kan
onderscheiden tussen een goed- en kwaadaardig knobbeltje. We kijken ook of daarmee de
kwaliteit van leven van patiënten verbetert, zij minder dagen in het ziekenhuis opgenomen
zijn en sneller hun dagelijkse werkzaamheden kunnen hervatten. Tenslotte berekenen we
het effect op de zorgkosten van de extra PET/CT-scans ten opzichte van minder
schildklieroperaties.

Wat houdt uw medewerking aan de EfFECTS-studie precies in?
Vanwege de uitslag van de punctie van uw schildklierknobbel, heeft uw behandelend arts
een operatie aan de schildklier geadviseerd. Als de volgende twee uitspraken op u van
toepassing zijn, is deelname aan de EfFECTS-studie mogelijk iets voor u:
1. Als het noodzakelijk is, zult u deze schildklieroperatie ondergaan.
2. Maar, als een extra test kan laten zien dat de knobbel zeer waarschijnlijk goedaardig
is, vindt u het niet erg de knobbel te laten zitten en geen operatie te ondergaan.
Voordat u definitief kunt meedoen, wordt het weefsel van uw schildklierpunctie opgestuurd
naar het Radboudumc in Nijmegen. Daar wordt het nogmaals onder de microscoop bekeken
om te bevestigen dat u een geschikte deelnemer bent. Deze screening duurt ongeveer twee
weken. Als de artsen in het Radboudumc het eens zijn met de artsen in uw eigen ziekenhuis
en ook zij het onderscheid tussen goed- en kwaadaardig niet goed kunnen maken, kunt u
deelnemen aan de EfFECTS-studie. U krijgt hierover bericht van uw behandelend arts.
Studiedeelname zullen we stap voor stap uitleggen met behulp van de figuur op pagina 5.
Stap 1: Loting
Allereerst voert de computer een loting uit, die bepaalt in welke groep u zit. De loting is
‘gewogen’ in een verhouding 2:1. Dat wil zeggen dat u twee keer zoveel kans hebt om voor
studiegroep B te loten. Zo komen 2 op de 3 mensen in studiegroep B, en 1 op de 3 in
controlegroep A. De uitslag van de loting blijft voor u en uw behandelend arts geheim. De
onderzoekers weten de uitslag wel, maar hebben er geen invloed op. Het geheimhouden van
de loting is binnen wetenschappelijk onderzoek heel gebruikelijk. Het zorgt ervoor dat de
verschillende studiegroepen zo onbevooroordeeld mogelijk kunnen worden onderzocht en
zorgvuldig met elkaar kunnen worden vergeleken, zonder (onbewuste) invloed van de loting.
Stap 2: PET/CT-scan
Ten tweede krijgt u eenmalig een PET/CT-scan van de hals. Op pagina 3 en 4 staat
uitgelegd hoe deze scan precies wordt uitgevoerd. De scan wordt beoordeeld door de
onderzoekers, maar de exacte uitslag blijft ook geheim voor u en uw behandelend arts.
Stap 3: Behandeladvies
De uitslag van uw PET/CT scan plus de uitslag van uw loting leiden vervolgens samen tot
één behandeladvies. Dit advies luidt “doorgaan met de geadviseerde schildklieroperatie” of
“een schildklieroperatie is niet nodig”. Het behandeladvies is bekend binnen twee weken na
de PET/CT-scan. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.
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Controlegroep A
Patiënten die loten voor controlegroep A krijgen een PET/CT-scan, maar de uitslag hiervan
wordt niet gebruikt voor beslissingen over hun behandeling. Groep A krijgt altijd het
behandeladvies “doorgaan met operatie”: iedereen in deze groep wordt na de scan
verwezen naar de chirurg en geopereerd (stap 3+4).
Studiegroep B
Patiënten die loten voor studiegroep B krijgen een PET/CT-scan en de uitslag hiervan wordt
wel gebruikt om een beslissing te nemen over hun behandeling. Er zijn dan twee opties:
- Als de schildklierknobbel wel zichtbaar is op de PET/CT-scan (stap 2), dan is de kans
ongeveer 40% (2 op de 5 mensen) dat de knobbel kwaadaardig is. De PET/CT-scan
kan een kwaadaardigheid niet met zekerheid bevestigen, en een operatie is alsnog
noodzakelijk. Het behandeladvies voor deze patiënten is ook “doorgaan met
schildklieroperatie” (stap 3+4).
- Echter, als het knobbeltje niet zichtbaar is op de PET/CT-scan (stap 2), dan is de
kans op schildklierkanker heel klein. Het behandeladvies voor deze patiënten luidt
“een schildklieroperatie is niet nodig” (stap 3). Zij worden niet geopereerd. Om te
bevestigen dat het knobbeltje zich inderdaad niet kwaadaardig gedraagt, wordt voor
alle zekerheid een jaar later nog een echo van de schildklier gemaakt (stap 4).
In eerder wetenschappelijk onderzoek was ongeveer 1 op de 3 schildklierknobbeltjes niet
zichtbaar op de PET/CT-scan (stap 2). Samen met de gewogen loting betekent dit:
- Ongeveer 3 op de 4 studiedeelnemers krijgt het behandeladvies “doorgaan met de
geadviseerde schildklieroperatie” (stap 3). Zij weten niet in welke groep zij zitten. Het
kan controlegroep A zijn (met een knobbeltje wat wel of niet zichtbaar is op de scan)
of studiegroep B met een zichtbaar knobbeltje op de scan. Bij de meeste van deze
mensen was het knobbeltje zichtbaar op de scan. Krijgt u dit behandeladvies, dan
verandert er feitelijk niets aan uw behandeling: u ondergaat alsnog dezelfde
schildklieroperatie als wanneer u niet mee had gedaan aan de EfFECTS-studie. U
hebt alleen een extra scan gekregen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
- Ongeveer 1 op de 4 studiedeelnemers krijgt het behandeladvies “een operatie aan de
schildklier is niet nodig”. Krijgt u dit advies, dan zit u in Groep B en was het knobbeltje
niet zichtbaar op de scan (stap 3).

PET/CT-scan
Een PET/CT-scan is al jaren een veel gebruikte scantechniek en wordt meestal gemaakt om
te zoeken naar kwaadaardige cellen of infecties. Hiervoor wordt het middel ‘FDG’ gebruikt.
FDG is suiker dat een radioactief signaal afgeeft en in het lichaam opgenomen wordt in
afwijkende cellen. Voor de PET/CT-scan wordt een afspraak met u gemaakt op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde van uw ziekenhuis. De wachttijd voor de scan is afhankelijk van uw
ziekenhuis, maar meestal niet langer dan 1 à 2 weken.
Wat gebeurt er bij een PET/CT-scan?
Een uur voor de scan wordt het FDG toegediend via een infuus. Deze toediening is niet
pijnlijker dan een bloedprik en het infuus wordt meteen weer verwijderd. Na de toediening
van FDG moet u 60 minuten zo stil mogelijk blijven liggen. U ligt hierbij alleen, op een bed.
Na dit uur wordt u opgehaald en op uw rug in de scanner gelegd. Eerst wordt een
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overzichtsplaatje gemaakt. Daarna brengt de scanner in enkele (2 à 3) stappen de hals in
beeld. Dit duurt 15-20 minuten. Inclusief voorbereidingen duurt de PET/CT-scan dus
ongeveer anderhalf uur. Na de scan mag u op eigen gelegenheid naar huis gaan.
Welke voorbereidingen moet ik treffen voor de PET/CT-scan?
- U moet gedurende 6 uur voor de PET/CT-scan nuchter zijn (niet eten, niet drinken).
Daarna mag u tot het onderzoek wel (kraan-)water drinken. Andere dranken zijn niet
toegestaan (ook “suikervrij” niet). Voorafgaand aan de PET/CT-scan krijgt u nog een
halve liter water extra te drinken op de afdeling nucleaire geneeskunde.
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u ons vooraf op de
hoogte stelt. U kunt dan niet meedoen aan de EfFECTS-studie.
- Als u suikerziekte (diabetes mellitus) hebt, is het belangrijk dat u ons vooraf op de
hoogte stelt. Medicijnen hiervoor (bijvoorbeeld insuline of metformine) moet u in
overleg met de afdeling Nucleaire Geneeskunde blijven gebruiken. Maar als uw
bloedsuikers niet goed ingesteld zijn, kunt u niet meedoen aan de EfFECTS-studie.
- Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze op de normale tijden innemen.
- Uw sieraden kunt u het beste thuis laten, omdat deze storingen geven op de scan.
- Als u last hebt van een benauwd gevoel in kleine ruimtes (claustrofobie), moet u dit
voorafgaand aan het onderzoek melden.
Wat moet ik doen als ik verhinderd ben tijdens de PET/CT-scan?
Het FDG is maar zeer kort werkzaam, wordt speciaal voor u gemaakt en is erg kostbaar.
Daarom is het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent voor de PET/CT-scan. Wanneer
u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
afdeling Nucleaire Geneeskunde van uw ziekenhuis.
Is de toediening van FDG schadelijk?
Bij de PET/CT-scan wordt gebruik gemaakt van radioactiviteit (“straling”). U hoeft zich geen
zorgen te maken over eventuele risico’s die u zou lopen. Radioactiviteit is overal aanwezig:
in ons lichaam, voedsel, de bodem en de lucht. Alleen een zeer hoge dosis radioactiviteit kan
voor mensen en dieren schadelijk zijn. De hoeveelheid radioactiviteit van het FDG die voor
de PET/CT-scan wordt gebruikt is gering; u ondervindt daar geen nadelige gevolgen van.
Het heeft bovendien geen bijwerkingen.

Wat gebeurt er bij het echo-onderzoek na 12 maanden?
Als u in Studiegroep B zit en niet geopereerd hoeft te worden, krijgt u na 12 maanden een
controle-echo van de schildklier. Hiermee bevestigen we of het knobbeltje zich niet
kwaadaardig gedraagt, als extra controle voor uw veiligheid. U heeft een dergelijke echo ook
gehad voordat de punctie uit de schildklierknobbel werd genomen. De echo duurt ongeveer
een half uur en is niet pijnlijk of schadelijk. U hoeft hiervoor geen voorbereidingen te treffen.
Als er bij deze controle-echo onverhoopt aanwijzingen worden gezien dat de knobbel toch
kwaadaardig zou kunnen zijn (bijvoorbeeld groei of veranderingen van de kenmerken van de
knobbel), dan zal hier uiteraard verder onderzoek naar gedaan worden en wordt u hiervoor
behandeld indien nodig. Omdat schildklierkanker zeer langzaam groeit en de vooruitzichten
na behandeling gunstig zijn, is er genoeg reden om aan te nemen dat een eventueel uitstel
van behandeling door deelname aan de EfFECTS-studie geen belangrijke nadelige gevolgen
heeft voor uw gezondheid.
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Vragenlijsten over ‘Kwaliteit van Leven’
In de EfFECTS-studie onderzoeken we ook het effect op uw welbevinden van het wel of niet
ondergaan van een schildklieroperatie. Daarvoor vragen wij u 4 keer enkele vragenlijsten
over ‘Kwaliteit van Leven’ in te vullen: bij aanvang van uw deelname (ongeveer ten tijde van
de PET/CT-scan) en op 2, 6 en 12 maanden daarna. De vragenlijsten gaan o.a. over uw
ervaren gezondheid en de invloed van uw behandeling op uw dagelijks leven. Het invullen
van deze vragenlijsten duurt ongeveer 30-50 minuten per keer. De onderzoekers sturen u de
vragenlijsten per email of per post. U kunt bij uw behandelend arts aangeven wat uw
voorkeur heeft.

Wat gebeurt er na deelname aan de EfFECTS-studie?
In het kader van de EfFECTS-studie volgen de onderzoekers uw behandeling gedurende 1
jaar gerekend vanaf de PET/CT-scan. Als u na 12 maanden de laatste vragenlijsten hebt
ingevuld, is deelname aan de EfFECTS-studie voor u afgelopen. De onderzoekers nemen
nadien geen contact meer met u op.
Het is mogelijk dat uw behandelend arts u hierna nog wel een tijdje onder controle houdt. Of
dit gebeurt en voor hoe lang, hangt o.a. af van of u geopereerd bent of niet, en of de knobbel
goed- of kwaadaardig was. Uw behandelend arts kan dit het beste met u bespreken.

Wat gebeurt er met het schildklierweefsel dat wordt verwijderd?
Het schildklierweefsel dat bij een punctie en/of een operatie wordt verwijderd, wordt altijd in
uw eigen ziekenhuis bewaard. Voor de EfFECTS-studie zullen deze weefsels een extra keer
onder de microscoop worden bekeken in het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast willen we
voor studiedoeleinden een aantal aanvullende nieuwe testen onderzoeken op het
schildklierweefsel van de punctie en de operatie. Het gaat hierbij om speciale kleuringen of
“tumormarkers” die mogelijk ook helpen om onderscheid te maken tussen goedaardige en
kwaadaardige schildklierknobbels. De testen kunnen in het erfelijk (genetisch) materiaal van
het schildklierweefsel bepaalde veranderingen aantonen die mogelijk leiden tot
schildklierkanker. Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan deze studie, geeft u ons
ook toestemming om het schildklierweefsel te analyseren in het Radboudumc.

Wat gebeurt er met de resultaten van de EfFECTS-studie?
Wanneer alle deelnemers hun deelname aan de EfFECTS-studie hebben voltooid, worden
alle onderzoeksgegevens uitgebreid bestudeerd. De resultaten zullen door de onderzoekers
worden opgeschreven in een wetenschappelijk artikel en gepubliceerd, zodat de
eindresultaten in de toekomst ook door andere zorgverleners kunnen worden gebruikt om de
zorg voor patiënten met een schildklierknobbel te verbeteren. We verwachten de eerste
resultaten van de EfFECTS-studie in 2019 bekend te kunnen maken.
In een onwaarschijnlijk geval kan tijdens of na de EfFECTS-studie blijken dat een PET/CTscan schildklierkanker niet met voldoende zekerheid kan uitsluiten. Alle patiënten uit
studiegroep B die niet geopereerd zijn, zullen dan van hun behandelaar te horen krijgen of
een operatie voor het schildklierknobbeltje alsnog noodzakelijk is.

Wat gebeurt er in dit onderzoek met vertrouwelijke gegevens?
Voor dit onderzoek zal een deel van uw medische gegevens gebruikt worden. Hierbij moet u
denken aan uitslagen van de punctie, de eventuele operatie en het verloop van uw
behandeling. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld: ze worden op aparte
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formulieren ingevuld, niet gebruikt voor andere doeleinden dan dit wetenschappelijk
onderzoek en ‘versleuteld’ opgeslagen. U blijft hierbij anoniem. Alleen de studiecoördinator
heeft toegang tot de ‘sleutel’ die u als persoon aan deze onderzoeksgegevens koppelt.
Alleen zij is op de hoogte van uw persoonsgegevens (naam, adres, etc.), mede om de
Kwaliteit van Leven vragenlijsten naar u te kunnen versturen. De ‘sleutel’ wordt na afronding
van het onderzoek vernietigd, waarna de verzamelde onderzoeksgegevens nooit meer tot u
zijn te herleiden. Wij zijn wel verplicht de onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren.
Om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te waarborgen, is het nodig om de juistheid
van de genoteerde gegevens af en toe te controleren. Daartoe bevoegde buitenstaanders
(m.a.w. personen die verder niet bij het onderzoek betrokken zijn) vergelijken de ingevulde
formulieren daartoe met de relevante gegevens in uw medisch dossier. Zij kunnen
zogenaamde ‘monitors’ of ‘auditors’ zijn, medewerkers van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg of leden van de Medisch Ethische Toetsingscommissie.
Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan de studie, geeft u tegelijk toestemming
voor de bovengenoemde vertrouwelijke inzagen in uw medische gegevens.
Uw behandelend arts rapporteert zijn of haar bevindingen en behandelingen gebruikelijk aan
uw huisarts. Als u niet wilt dat uw huisarts op de hoogte wordt gebracht van uw deelname
aan deze studie, kunt u dat expliciet kenbaar maken.

Krijgt u een vergoeding als u deelneemt aan dit onderzoek?
Wanneer u speciaal voor de PET/CT-scan of controle-echo naar het ziekenhuis komt, kunt u
een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer krijgen. Hiervoor krijgt u van uw
behandelend arts een declaratieformulier bij het toestemmingsformulier voor de studie.

Worden uw zorgkosten vergoed?
De kosten voor de PET/CT-scan en eventuele controle-echo worden door de EfFECTSstudie vergoed. Overige zorgkosten vallen onder reguliere medische zorg en worden door
het ziekenhuis bij uw eigen (verplichte) ziektekostenverzekering gedeclareerd, zoals
gebruikelijk. Denk hierbij aan kosten voor o.a. consulten, diagnostiek en behandeling
(operatie). Dit is in het bijzonder in belang als u zich speciaal voor de EfFECTS-studie laat
verwijzen naar een ander ziekenhuis en als uw verzekeringmaatschappij een beperkte
artsenkeuze in de polis opgenomen heeft (zogenaamde budget-polissen). Neem in geval van
twijfel voor uw eerste bezoek aan dit ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar en
informeer naar de vergoedingen.

Bent u verzekerd als u aan dit onderzoek deelneemt?
Uw ziekenhuis heeft voor dit onderzoek een speciale proefpersonenverzekering afgesloten.
Een toelichting van de inhoud van deze verzekering vindt u als bijlage bij deze brief.

Welke toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
CMO regio Arnhem-Nijmegen, de Medisch Ethische Toetsingscommissie die het onderzoek
onafhankelijk beoordeeld heeft, heeft op 10 november 2014 toestemming voor de uitvoering
van dit onderzoek gegeven aan de onderzoekers van het Radboudumc.
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Vrijwillige deelname & Bedenktijd
U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Wij adviseren u
voldoende tijd te nemen om over deelname aan de EfFECTS-studie na te denken. Ook zult u
er wellicht met anderen over willen praten. Enkele dagen is in het algemeen voldoende om
uw besluit te vormen. Uw behandelend arts of een onderzoeker zal na enkele dagen
telefonisch contact met u opnemen om uw beslissing te bespreken.
Als u besluit niet mee te doen, hoeft u niet te zeggen waarom. Ook hebt u altijd het recht om
tijdens het onderzoek zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname. Een
beslissing om niet mee te doen of uw medewerking tijdens de studie te beëindigen heeft
geen nadelige gevolgen voor uw behandeling en de zorg en aandacht waarop u in uw
ziekenhuis recht heeft. Ook uw behandelend arts kan het in uw belang achten het onderzoek
voortijdig te beëindigen, bijvoorbeeld als er nieuwe informatie bekend wordt die van invloed
kan zijn op de opzet van de studie of op uw bereidheid om mee te werken. U wordt hiervan
dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ondertekening toestemmingsformulier
Als u besluit mee te doen, dan vragen wij u bijgaande Toestemmingsverklaring te
ondertekenen. Hiermee bevestigt u uw voornemen om aan de EfFECTS-studie mee te
werken. Uw behandelend arts of de lokale onderzoeksarts in uw ziekenhuis zal het formulier
eveneens ondertekenen en bevestigt daarmee dat hij/zij u heeft geïnformeerd over het
onderzoek, deze informatiebrief met bijlage(n) heeft overhandigd en bereid is in te gaan op
nog opkomende vragen. Een kopie van het toestemmingsformulier wordt naar het
Radboudumc gestuurd. Deze kopie wordt aan het einde van de studie vernietigd.

Wilt u verder nog iets weten?
•
•

•

Bij vragen over uw eigen behandeling kunt u contact opnemen met uw behandelend
specialist of uw huisarts;
Bij specifieke vragen over de EfFECTS-studie of twijfels over uw deelname kunt u
contact opnemen met de lokale onderzoeksarts in uw ziekenhuis of met Lisanne de
Koster, arts-onderzoeker aan het Radboudumc en landelijke coördinator van de
EfFECTS-studie (contactgegevens zie onderaan deze brief);
Als u graag een onafhankelijk advies wilt over deelname, kunt u de onafhankelijk arts
raadplegen die landelijk voor dit onderzoek is aangesteld: mw. dr. C.M.L. van
Herpen, medisch oncologe in het Radboudumc. Zij is niet bij de opzet of de uitvoering
van de EfFECTS-studie betrokken, maar wel deskundig op het onderwerp. Ze is
bereikbaar via telefoonnummer 024 - 361 03 53 (secretariaat medische oncologie).

Bijlage
Naast deze informatiebrief en de verzekeringstekst over de EfFECTS-studie, vindt u ook de
algemene folder “Medisch-wetenschappelijk onderzoek” van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze publicatie kunt u ook vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijkonderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon
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Hopelijk hebben wij u met deze informatiebrief voldoende geïnformeerd.
Namens het volledige onderzoeksteam van de EfFECTS-studie,

Lisanne de Koster
arts-onderzoeker, Radboudumc
Landelijk coördinator EfFECTS-studie

Dr. D. Vriens
nucleair geneeskundige, LUMC
Hoofdonderzoeker EfFECTS-studie

Email: Lisanne.deKoster@radboudumc.nl
Telefoon: 071 – 529 76 25

Contactpersonen UMCU:

Dr. B. de Keizer
Nucleair Geneeskundige
lokale hoofd-onderzoeksarts

telefoon: 088 – 755 6689

Dr. K.M.A. Dreijerink
Endocrinoloog
Lokale onderzoeksarts
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Bijlage 1: Deelnemende ziekenhuizen & Betrokken artsen in Nederland

AMC : Amsterdam
Prof. dr. E. Fliers (ENDO)*
Prof. dr. J. Booij (NUGE)

Erasmus MC : Rotterdam
Prof. dr. R.P. Peeters (ENDO)*
Prof. dr. J. Verzijlbergen (NUGE)
Hagaziekenhuis : Den Haag
dr. M.O. van Aken (ENDO)*

Isala Klinieken : Zwolle
Dr. P.L. Jager (NUGE)*
Dr. G.S. Mijnhout (ENDO)

LUMC : Leiden
Prof. dr. A.M. Pereira Arias (ENDO)*
Prof. Dr. L.F. de Geus-Oei (NUGE)

Meander MC : Amersfoort
Dr. L.T. Dijkhorst-Oei (ENDO)*
Dr. J.M.H. de Klerk (NUGE)

MUMC : Maastricht
Dr. B. Havekes (ENDO)
Dr. S. Vöö (NUGE)*

OLVG : Amsterdam
Dr. P.S. van Dam (ENDO)*
Dr. F. Sivro (NUGE)

Radboudumc : Nijmegen
Dr. R.T. Netea-Maier (ENDO)*
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei (NUGE)*

Reinier de Graaf Gasthuis : Delft
Dr. E.T. te Beek (NUGE)*
Dr. M.C.W. Jebbink (ENDO)

Rijnstate : Arnhem
Dr. G.S. Bleumink (ENDO)
Dr. V.J.R. Schelfhout (NUGE)*

St. Antonius : Nieuwegein
Dr. R.G.M. Keijsers (NUGE)*
Dr. I.M. Wakelkamp (ENDO)

UMCG : Groningen
Prof. dr. T.P. Links (ENDO)*
Dr. A.H. Brouwers (NUGE)*

UMCU : Utrecht
dr. K.M.A. Dreijerink (ENDO)
Dr. B. de Keizer (NUGE)*

VUMC : Amsterdam
Dr. E.W.C.M. van Dam (ENDO)*
Dr. P. Raijmakers (NUGE)

*lokale hoofd-onderzoeksarts
ENDO: afdeling endocrinologie
NUGE: afdeling nucleaire geneeskunde
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Bijlage 2: Proefpersonenverzekering UMCU:
Geachte heer / mevrouw,
U denkt er over na om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek waaraan in meer
of mindere mate risico's verbonden zijn. In verband met de Wet Medisch wetenschappelijk
Onderzoek met mensen treft u hierbij aanvullende informatie aan betreffende de verzekering
die in verband met de studie ten behoeve van alle proefpersonen is afgesloten. Het UMC
Utrecht heeft, als uitvoerder van dit onderzoek, een risicoverzekering afgesloten voor
proefpersonen die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.
Deze verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het
onderzoek, en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen vier
jaar na beëindiging van de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te
hebben geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld.
De verzekeraar van het onderzoek is:
Naam:
Marketform Limited
Adres:
8, Lloyd’s Avenue, London EC3N 3EL, Engeland.
Polisnr.:
L140082
In geval van schade kunt u contact op nemen met de schaderegelaar:
Naam:
Van Lanschot Assurantien, t.a.v. dhr R. van Harten
Adres:
Postbus 1999, 5200 BZ 's-Hertogenbosch
Telefoon:
073-6924762
Email:
claims.zakelijk@vanlanschotchabot.com
De verzekering biedt een maximum dekking van € 450.000 per proefpersoon en € 3.500.000
voor het gehele onderzoek, en € 5.000.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde
opdrachtgever. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde
bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website
van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.
Voor deze verzekering geldt een aantal uitsluitingen. De verzekering dekt niet:
−
schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg
zeker was dat deze zich zou voordoen;
−
schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het
onderzoek had deelgenomen;
−
schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van aanwijzingen
of instructies;
−
schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het
onderzoek op u of uw nakomeling;
−
bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van
één van deze behandelmethoden;
−
bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen:
schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van
deze gezondheidsproblemen.
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