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Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek:  
MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie) 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U heeft een afspraak voor een onderzoek ter controle van de dikke darm. Dit 
darmonderzoek (coloscopie) gebeurt bij u in het kader van diagnostiek en behandeling 
vanuit de gebruikelijke patiëntenzorg.  
Zoals u in de bijgevoegde brief heeft kunnen lezen werkt uw Maag-darm-leverarts mee aan  
bovengenoemd medisch-wetenschappelijk onderzoek. We vragen iedereen die een controle-
coloscopie krijgt, nadat er eerder afwijkingen in de darm zijn gevonden om hieraan deel te 
nemen. In deze brief vindt u meer informatie over de inhoud van het onderzoek en over de 
eventuele deelname. 
 
1 Inleiding en doel van het onderzoek  
Dikkedarmkanker is een veel voorkomende ziekte in Nederland. Sinds januari 2014 is er een 
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker gestart om de overleving van de ziekte te 
verbeteren. Er wordt geprobeerd de ziekte al in een vroeg stadium op te sporen, wanneer 
het nog makkelijk te behandelen is. De voorloper van dikkedarmkanker is de poliep. Door 
poliepen met een coloscopie op te zoeken en te verwijderen, kan voorkomen worden dat ze 
uitgroeien tot kanker.  
Tot nu toe worden coloscopieën gebruikt als controlemiddel voor vroege opsporing van 
dikkedarmkanker en poliepen. We zijn op zoek naar een middel dat minder belastend is. 
Ontlastingstesten zouden uitkomst kunnen bieden. Met de ontlastingstesten wordt bekeken 
of er aanwijzingen zijn voor dikkedarmkanker of poliepen. Alleen als er bij een patiënt 
aanwijzingen worden gevonden, zou er dan in de toekomst nog een coloscopie nodig zijn ter 
behandeling.  Zo zou veel patiënten een coloscopie bespaard kunnen blijven.  
Een aanwijzing voor dikkedarmkanker of poliepen is bijvoorbeeld de aanwezigheid  van 
bloed in de ontlasting, dat vaak voor het blote oog onzichtbaar is. Met ontlastingstesten die  
FITs (Fecal Immunochemical Tests) worden genoemd, kunnen de bloedspoortjes 
gedetecteerd worden. Ook kan het zijn dat er afwijkend DNA in de ontlasting belandt dat 
past bij dikkedarmkanker of poliepen. Het afwijkende DNA kan met behulp van een 
moleculaire ontlastingstest worden gedetecteerd.  
 
Doel van het onderzoek: 
Het  doel  van  dit  onderzoek  is  om  vast  te  stellen  of  de  FITs  en/of  de  moleculaire  
ontlastingstest nauwkeurig zijn in het opsporen van dikkedarmkanker en poliepen. 
Uiteindelijk zouden de testen het aantal benodigde controle-coloscopieën kunnen 
verminderen. 
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2 Wat wordt er precies van mij gevraagd? 
Om  te  vast  te  stellen  wat  de  nauwkeurigheid  is  van  de  FITs  en  de  moleculaire  
ontlastingstesten, willen wij u vragen:  

1. uw ontlasting op te vangen (zodat in het laboratorium de moleculaire ontlastingstest 
kan worden uitgevoerd);  

2. bij de opgevangen ontlasting zelf drie ontlasting testen (FITs) uit te voeren; 
3. een vragenlijst in te vullen via het internet. 

Tevens vragen wij uw toestemming om de opgevangen ontlasting lang te mogen bewaren 
(20 jaar), zodat in de toekomst hierop nieuwe testen kunnen worden ontwikkeld en 
verbeterd. Tenslotte zouden wij gebruik willen maken van medische gegevens uit uw 
behandeldossier. Dit betreft onder andere: gegevens van de coloscopie, de diagnose en de 
resultaten van eventueel toegepaste (eerdere) behandelingen. Al deze gegevens worden 
gecodeerd zodat alleen de studiecoördinator uw identiteit kan achterhalen.  
U hoeft niet direct te beslissen over deelname. U heeft enkele dagen om te beslissen of u 
wel of niet wil deelnemen aan de studie. 
 
Het door u ingeleverde materiaal en het materiaal van andere proefpersonen wordt gebruikt 
om  de  uitslag  van  de  ontlastingstesten  te  vergelijken  met  de  coloscopie.  De  studie  is  in  
oktober 2015 van start gegaan en de verwachte einddatum is juli 2017. 
 
Opvangen van ontlasting en uitvoeren van ontlastingstesten 
Wij verzoeken u om op de eerste of tweede dag voorafgaand aan de dag van het 
darmonderzoek (coloscopie), de ontlasting op te vangen en de testen uit te voeren. Het is de 
bedoeling dat u op de ontlasting die u opvangt, na elkaar de drie testen uitvoert. Zowel de 
testen als de hele ontlasting zijn nodig. Verder is het belangrijk dat het normale stoelgang 
betreft, dus voordat u bent begonnen met het laxeermiddel dat u als voorbereiding voor de 
coloscopie moet innemen.   
Bijvoorbeeld: Als u op woensdag de coloscopie heeft, kunt u vanaf maandag 00.00 de 
ontlasting opvangen tot aan het moment van laxeren. Noteert u ook de datum en tijdstip 
van de stoelgang en uw naam en geboortedatum op het etiket op de ontlastingsemmer.  
Volg de instructie voor het afnemen van de testjes op. Bewaar de drie ontlastingstestjes in 
de envelop bij voorkeur in koelkast. De ontlasting in de opvangemmer hoeft niet in koelkast 
of vriezer bewaard te worden, maar wel op een koele plaats (bijv. gangkast, maar niet naast 
de verwarming). Het is belangrijk dat de drie testjes en de ontlasting binnen 60 uur na 
afname in het ziekenhuis zijn. 
Meer informatie over het uitvoeren van de ontlastingstestjes en het verzamelen van de 
ontlasting, kunt u lezen in de bijgevoegde informatie ‘Instructie ontlastingsonderzoek’.  
 
Invullen van de vragenlijst  
Om de nauwkeurigheid van ontlastingstesten te kunnen onderzoeken vragen wij u een 
vragenlijst via het internet in te vullen over de risicofactoren voor dikkedarmkanker. Als u 
geen toegang tot email heeft, krijgt u een papieren vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 
maximaal 28 vragen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 
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Meenemen naar uw coloscopie 
Naar uw coloscopie afspraak vragen wij u de bijgeleverde kartonnen doos mee te nemen, 
met daarin: 

- de opvangemmer met ontlasting; 
- 3 uitgevoerde ontlastingstesten (in de bijgeleverde envelop); 
- beide toestemmingsformulieren 

 
3 Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 
U heeft zelf geen voordeel bij deelname aan dit onderzoek. U zult geen uitslag van de testen 
ontvangen omdat u al het meest gevoelige en betrouwbare onderzoek zal ondergaan, 
namelijk de coloscopie. Het afstaan van ontlasting zal daar niets aan veranderen. Het 
uitvoeren van het onderzoek neemt gemiddeld een uur in beslag: het doorlezen van de 
instructies, het opvangen van de ontlasting, het uitvoeren van de FITs op de opgevangen 
ontlasting en het invullen van de vragenlijst.  
 
4 Hoe zit het met mijn privacy? 
Tijdens het onderzoek worden gegevens verzameld over u. Deze gegevens blijven geheim en 
worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens krijgen een code, en uw naam wordt 
weggelaten. U zult uw naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. 
Alleen de onderzoeker en medewerkers die direct bij het onderzoek betrokken zijn weten 
welke code u heeft. Tevens kunnen de medisch-ethische toetsingscommissie, aangewezen 
personen en inspecteurs van de gezondheidszorg, indien gevraagd, de gegevens inzien om 
de onderzoeksprocedure te verifiëren en de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens 
te controleren.  
Zowel de gecodeerde medische gegevens als de opgeslagen materialen worden na afloop 
van de studie 20 jaar bewaard. U kunt op elk moment, zonder opgave van reden, uw 
toestemming weer intrekken.  
 
5 Risico’s en verzekering 
Omdat er aan de deelname aan dit onderzoek geen of verwaarloosbare extra risico’s zijn 
verbonden heeft de Medisch Ethische Toetsingscommissie vrijstelling verleend van de 
verplichting tot het afsluiten van een risicoverzekering. 
 
6 Wie doet onderzoek met mijn lichaamsmateriaal en gegevens? 
De laboratorische onderzoeken zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd door het 
VU medisch centrum, Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum (MUMC). Het verzamelde lichaamsmateriaal zal bewaard worden in het 
NKI. Onderzoek kan eventueel ook worden uitgevoerd in samenwerking met of door andere 
ziekenhuizen, instellingen of bedrijven, zowel in binnen- en buitenland. Het onderzoek 
gebeurt zodanig dat de gegevens en het materiaal nooit naar u zijn te herleiden.  
 
7 Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 
Deelname aan dit project levert voor uzelf geen direct voordeel op. Wel kunnen uitkomsten 
van het onderzoek bijvoorbeeld de controle op dikkedarmkanker of een soortgelijke ziekte in 
de toekomst verbeteren. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd, 
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bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zullen in 
publicaties niet zijn terug te vinden.  
 
8 Kosten en vergoedingen  
Uw deelname aan dit project brengt voor u geen extra kosten met zich mee. Er wordt geen 
vergoeding gegeven voor deelname aan dit project. Eventueel kunt u aanspraak maken op 
een reiskostenvergoeding indien u alleen voor het afleveren van het testmateriaal naar het 
ziekenhuis komt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de studiecoördinatoren, Wiesje van 
de Wetering of Roel Bogie (voor contactgegevens zie bijlage A). 
 
9  Goedkeuring 
Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur van uw ziekenhuis na 
een positief advies van de onafhankelijke Medisch Ethische Toetsingscommissie van het 
AMC. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht 
worden genomen. 
 
10 Vrijwillige deelname 
De deelname aan dit project is geheel vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u daarvoor 
geen reden te geven. Ook kunt u op elk moment, zonder opgave van reden, uw gegeven 
toestemming weer intrekken zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor uw medische 
behandeling, uw zorg of de aandacht die u in ons ziekenhuis toekomt. U kunt ter beëindiging 
het bijgevoegde intrekkingsformulier (bijlage C) invullen. De tot dan toe verzamelde 
gegevens zullen ter beschikking blijven voor het onderzoek.  
 
Wij verzoeken u het toestemmingsformulier (bijlage B: Toestemmingsformulier) goed door 
te lezen. Als u mee wilt doen met dit onderzoek vragen wij u beide bijgevoegde 
toestemmingsformulieren te ondertekenen en mee te nemen naar het ziekenhuis. Aldaar zal 
de arts-onderzoeker het tekenen en vervolgens kunt u het ‘Exemplaar voor de patiënt’ 
meenemen om thuis te bewaren.  
 
11 Vragen en klachten 
Mocht u na het lezen van deze brief, voor of tijdens de onderzoeksperiode, nog vragen 
hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Roel Bogie of Wiesje van de Wetering (arts-
onderzoeker en studiecoördinator). 
Indien u er prijs op stelt informatie over dit onderzoek in te winnen bij een arts, die niet bij 
de uitvoering van het onderzoek is betrokken maar wel over de gegevens ervan beschikt, 
dan kunt u contact opnemen met prof. J.J.G.H.M. Bergman, maag-darm-leverarts AMC. 
Bij klachten kunt u het beste terecht bij de klachtencommissie van uw ziekenhuis. De 
gegevens van alle bovengenoemde personen vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 
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Bijlage A: contactgegevens voor MUMC 

 

Onderzoeker:  

Drs. Wiesje van de Wetering / drs. Roel Bogie 

Telefoonnummer: +31 (0)6 40798702 / +31 (0)43 3884291 

Email: r.bogie@maastrichtuniversity.nl 

 

Onafhankelijk arts:  

prof. J.J.G.H.M. Bergman, maag-darm-leverarts AMC 

Telefoon nummer: +31 (0)20 5663556 

 

Klachten:  

Maastricht UMC+ 

t.a.v. de Klachtencommissie 

Postbus 5800 

6202 AZ Maastricht 
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Bijlage B: Toestemmingsformulier behorend bij het onderzoek 

Moleculaire ontlastingstest voor colorectaal carcinoom surveillance  
 

Exemplaar voor de patiënt 
 
Ik ben naar tevredenheid geïnformeerd over de doelstellingen van de ‘Moleculaire 
ontlastingstest voor colorectaal carcinoom surveillance’, over het opvangen van ontlasting 
en het uitvoeren van een ontlastingtest (FIT), en over het beschikbaar stellen van mijn 
gecodeerde materiaal en gecodeerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek. Ik heb de informatiebrief hierover ontvangen en gelezen en er is mij voldoende 
gelegenheid gegeven hierover vragen te stellen. Ik heb voldoende bedenktijd gehad en goed 
kunnen nadenken over mijn deelname. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat 
ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef 
te geven. Ik geef toestemming voor het afnemen en beschikbaar stellen van mijn 
gecodeerde medische gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig onderzoek voor de 
doelstellingen beschreven in de patiënteninformatie brief.  
 
Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 Ik ben      wel   /   niet  bereid ontlasting te verzamelen    
 (svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik ben      wel   /   niet  bereid de ontlastingstesten te doen (FIT)    

 (svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik ben       wel    / niet  bereid de vragenlijst in te vullen  

(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik geef      wel   /   geen toestemming om mijn gegevens en opgeslagen 

materialen 20 jaar  te bewaren  
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Ik geef      wel   /   geen toestemming om te worden benaderd voor het 
verstrekken van extra gegevens, indien dit voor een bepaald onderzoek noodzakelijk 
is  
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 
Naam proefpersoon : 
 
Handtekening  :     Datum :__/__/__ 
 
Onder deze streep hoeft u niets in te vullen. 
 
Naam onderzoeker : 
 
Handtekening  :     Datum :__/__/__ 
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 Bijlage B: Toestemmingsformulier behorend bij het onderzoek 
Moleculaire ontlastingstest voor colorectaal carcinoom surveillance  

 
Exemplaar voor de onderzoeker 

 
Ik ben naar tevredenheid geïnformeerd over de doelstellingen van de ‘Moleculaire 
ontlastingstest voor colorectaal carcinoom surveillance’, over het opvangen van ontlasting 
en het uitvoeren van een ontlastingtest (FIT), en over het beschikbaar stellen van mijn 
gecodeerde materiaal en gecodeerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek. Ik heb de informatiebrief hierover ontvangen en gelezen en er is mij voldoende 
gelegenheid gegeven hierover vragen te stellen. Ik heb voldoende bedenktijd gehad en goed 
kunnen nadenken over mijn deelname. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat 
ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef 
te geven. Ik geef toestemming voor het afnemen en beschikbaar stellen van mijn 
gecodeerde medische gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig onderzoek voor de 
doelstellingen beschreven in de patiënteninformatie brief.  
 
Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 Ik ben      wel   /   niet  bereid ontlasting te verzamelen    
 (svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik ben      wel   /   niet  bereid de ontlastingstesten te doen (FIT)    

 (svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik ben       wel    / niet  bereid de vragenlijst in te vullen  

(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ik geef      wel   /   geen toestemming om mijn gegevens en opgeslagen 

materialen 20 jaar te bewaren  
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Ik geef      wel   /   geen toestemming om te worden benaderd voor het 
verstrekken van extra gegevens, indien dit voor een bepaald onderzoek noodzakelijk 
is  
(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 
Naam proefpersoon : 
 
Handtekening  :     Datum : ____/____/____ 
 
Onder deze streep hoeft u niets in te vullen. 
 
Naam onderzoeker : 
 
Handtekening  :     Datum :____/____/____ 
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Bijlage C: Intrekkingformulier behorend bij het onderzoek 
Moleculaire ontlastingstest voor colorectaal carcinoom surveillance 

 
Ik  geef  hiermee  te  kennen  dat  ik  mijn  deelname  aan  de  ‘Moleculaire ontlastingstest voor 
colorectaal carcinoom surveillance’ intrek.  
 
Ik begrijp dat lichaamsmateriaal dat van mij is verkregen en al in een onderzoek is bewerkt, 
niet kan worden terug gehaald of worden vernietigd.  
 
Ik ben mij ervan bewust dat de medische gegevens die in een onderzoek zijn gebruikt niet 
kunnen worden teruggehaald of vernietigd. Dit lichaamsmateriaal en deze medische 
gegevens blijven gecodeerd ter beschikking van degene die het onderzoek uitvoert. Dit wil 
zeggen dat diegene niet weet van wie het lichaamsmateriaal en de medische gegevens 
afkomstig zijn. 
 
Over mijn lichaamsmateriaal dat nog is opgeslagen ten behoeve van toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek, verklaar ik dat dit (aankruisen wat van toepassing is): 
 

O  nog steeds gebruikt mag worden volgens het door mij eerder ondertekende 
toestemmingsformulier. 

 
O  vernietigd moet worden.  

 
 

Naam:  
 

Handtekening 

Geboortedatum:  
 
Datum:  
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


