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Informatie voor familieleden: 
 

Moleculaire markers voor diagnose en  

therapie response in inflammatoire  

darmziekten: Een IBD biobank  

in Zuid Limburg  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk 

onderzoek, genaamd “moleculaire markers voor diagnose en therapie response in 

inflammatoire darmziekten: een IBD biobank in Zuid Limburg”.  Dit  onderzoek is  

goedgekeurd door de medisch ethische commissie. 

 

Wij benaderen u, omdat uw partner of kind een chronische inflammatoire 

darmaandoening heeft. U beslist zelf of u wilt deelnemen. Voordat u de beslissing 

neemt is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 

informatie  daarom  rustig  door.  Bespreek  het  met  partner,  vrienden  of  familie.  

Ook is er een onafhankelijk persoon die veel weet van het onderzoek. Hebt u na 

het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de 

onderzoeksmedewerker. Op pagina 9 vindt u zijn contactgegevens.  

 

Doel en opzet van het project 

Chronische inflammatoire darmaandoeningen, oftewel IBD, zijn een groep 

ontstekingsziekten  van  de  darm.  De  ziekte  van  Crohn  (ZvC)  en  colitis  ulcerosa  

(CU) zijn de twee belangrijkste ziektebeelden. De precieze oorzaak van deze 

aandoeningen is niet bekend en er zijn grote verschillen in ernst, uitgebreidheid, 

ziektebeloop en respons op een ingestelde behandeling tussen verschillende 

patiënten.  

 

De oorzaak en de behandeling van ziektes kunnen beter worden onderzocht als 

gebruik wordt gemaakt van grote verzamelingen medische gegevens en 

lichaamsmateriaal.  Daarom  werd  in  2009  gestart  met  het  IBD  Zuid-Limburg  

biobank project (IBD-ZL), een samenwerkingsinitiatief van alle ziekenhuizen in de 

regio, namelijk Orbis medisch centrum, Atrium medisch centrum en Maastricht 

 



Informatie voor familieleden, versie 3.2, NL31636.068.10, 5-11-2012 2

universitair medisch centrum. Het doel van dit project is om medische gegevens 

en  lichaamsmateriaal  te  verzamelen  van  zoveel  mogelijk  IBD  patiënten  die  in  

Zuid  Limburg  wonen.  Deze  gegevens  worden  bewaard  om  er  in  de  toekomst  

wetenschappelijk onderzoek mee te doen naar IBD. Het IBD-ZL biobank project is 

een  project  waar  het  dus  niet  gaat  om  één  bepaald  onderzoek,  maar  om  

meerdere toekomstige onderzoeken. Een adequate controlegroep is erg belangrijk 

voor dit project. We willen daarom ook medische gegevens en lichaamsmateriaal 

verzamelen van partners en ouders van patiënten.   

 

De medische gegevens worden bewaard in een beveiligde databank. Het 

lichaamsmateriaal wordt bewaard in een beveiligde biobank, dit is een 

opslagfaciliteit om lichaamsmateriaal op een veilige wijze en voor langere periode 

te bewaren. We verwachten medische gegevens en lichaamsmateriaal te 

verzamelen van 2000 IBD patiënten en van ongeveer 3000 controlepersonen. Op 

deze  wijze  hopen  we  beter  inzicht  te  krijgen  over  welke  (erfelijke)  factoren  

bijdragen  aan  het  ontstaan  van  de  ziekte  en  hoe  dit  zou  kunnen  worden  

voorkomen. Daarnaast wordt onderzocht hoe we in de toekomst het verloop van 

de ziekte voor een specifieke patiënt beter kunnen voorspellen en hoe we een 

patiënt meer gericht kunnen behandelen. 

 

Wat vragen wij van u? 

 

1. Toestemming om lichaamsmateriaal bij u af te nemen en te gebruiken. 

Om de oorzaken en complicaties van IBD beter te kunnen bestuderen, hebben wij 

nu en in de toekomst de medische gegevens uit uw behandelingsdossier nodig. 

Indien  nodig  zullen  medische  gevens  worden  opgevraagd  bij  uw  huisarts  of  

apotheek. Uw medische gegevens worden altijd gecodeerd voordat ze mogen 

worden verstrekt aan degene die de gegevens wil gebruiken voor een 

wetenschappelijk onderzoek. Op die manier zorgen we ervoor dat de onderzoeker 

uw identiteit niet te weten komt. 

 

2. Toestemming om lichaamsmateriaal bij u af te nemen en te gebruiken. 

Uw lichaamsmateriaal wordt altijd gecodeerd voordat het wordt verstrekt aan de 

onderzoeker, zodat de onderzoeker uw identiteit niet weet. We vragen 

toestemming voor het afstaan van lichaamsmaterialen die beneden staan 

uitgelegd: 
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Bloed (o.a. DNA) 

Wij  vragen  u  om  ongeveer  20  ml  bloed  af  te  staan.  Uit  het  bloed  zal  DNA,  

bloedplasma en serum worden geïsoleerd en dit wordt opgeslagen voor 

onderzoek. In bepaalde gevallen zouden wij graag ook op latere tijdstippen extra 

bloed willen afnemen. Uiteraard wordt iedere keer van tevoren uw schriftelijke 

toestemming gevraagd en kunt u iedere keer besluiten geen medewerking meer 

te verlenen.  

 

Faeces (ontlasting) 

Wij vragen u om faeces op te vangen in een speciale pot.  In bepaalde gevallen 

zouden  wij  graag  ook  op  latere  tijdstippen  wat  extra  faeces  willen  afnemen.  

Uiteraard wordt iedere keer van tevoren uw schriftelijke toestemming gevraagd 

en kunt u iedere keer besluiten geen medewerking meer te verlenen. 

 

Uitgeademde lucht 

Wij vragen u om een paar maal uit te ademen in een plastic zak. In bepaalde 

gevallen  zouden  wij  graag  ook  op  latere  tijdstippen  wat  extra  uitademingslucht  

willen afnemen. Uiteraard wordt iedere keer van tevoren uw schriftelijke 

toestemming gevraagd en kunt u iedere keer besluiten geen medewerking meer 

te verlenen 

Andere lichaamsmaterialen 

In eerste instantie gaat onze interesse enkel uit naar bloed, faeces en 

uitgeademde lucht. Het is echter mogelijk dat wij op latere tijdstippen ander 

lichaamsmateriaal willen afnemen. Uiteraard wordt van tevoren uw schriftelijke 

toestemming gevraagd en kunt u altijd besluiten geen medewerking te verlenen. 

 

3. Een vragenlijst in te vullen.   

Wij vragen u om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst 

kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst bevat vragen over rookgedrag, 

geneesmiddelen gebruik en vragen over uw ethnische achtergrond. Deze laatste 

vragen zijn belangrijk voor onderzoek naar erfelijke factoren die een rol spelen in 

het ontstaan van IBD.  

 

4.  Toestemming om het lichaamsmateriaal  en de gegevens uit  de vragenlijst  te 

bewaren voor toekomstig onderzoek. 

Omdat het in dit project gaat om meerdere wetenschappelijke onderzoeken die in 

de  toekomst  uitgevoerd  gaan  worden,  is  het  van  belang  het  bij  u  afgenomen  
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lichaamsmateriaal langdurig te bewaren om het te gebruiken voor toekomstig 

onderzoek. Het lichaamsmateriaal wordt gecodeerd opgeslagen op een speciale 

afdeling in het MUMC (een zogenaamde biobank). Gecodeerd betekent dat 

degene die onderzoek mag doen met het lichaamsmateriaal uw identiteit niet te 

weten komt. Er is dan ook geen einddatum vastgesteld voor het te bewaren 

materiaal. Toekomstig onderzoek waarbij gebruik gemaakt zal worden van uw 

lichaamsmateriaal en gegevens zal altijd eerst ter goedkeuring worden 

voorgelegd  aan  de  Medisch  ethische  commissie  van  het  Maastricht  Universitair  

Medisch Centrum.  

 

5.  Toestemming  om  u  ook  in  toekomst  te  benaderen  voor  extra  

lichaamsmateriaal en gegevens. 

De resultaten van een onderzoek kunnen aanleiding geven tot het uitvoeren van 

extra of aanvullend onderzoek waarvoor meer gegevens nodig zijn dan wij van u 

hebben.  Het  kan  ook  gebeuren  dat  uw  bewaarde  lichaamsmateriaal  op  raakt.  

Daarom vragen wij  uw toestemming om u in de toekomst te mogen benaderen 

voor het verzamelen van gegevens of lichaamsmateriaal. Uiteraard wordt iedere 

keer van tevoren uw schriftelijke toestemming gevraagd en kunt u iedere keer 

besluiten geen medewerking meer te verlenen 

 

Wanneer, hoe vaak en hoeveel lichaamsmateriaal wordt er afgenomen? 

Afname van lichaamsmateriaal zal op afspraak plaatsvinden, tijdens een bezoek 

aan de onderzoeksmedewerker. Het is ook mogelijk dat de 

onderzoeksmedewerker u thuis bezoekt voor de afname van lichaamsmateriaal. 

Bloed en uitgeademende lucht worden afgenomen door een ervaren persoon. 

Faeces dient door de deelnemer zelf te worden opgevangen in een hiervoor 

bestemde pot. De deelnemer kan de faeces inleveren bij de 

onderzoeksmedewerker.   

 

In eerste instantie gaat onze interesse enkel uit naar bovenstaande hoeveelheid 

bloed, faeces en uitgeademde lucht. De resultaten van een onderzoek kunnen 

echter aanleiding geven tot het uitvoeren van extra of aanvullend onderzoek 

waarvoor meer en/of ander lichaamsmateriaal nodig is. Het kan ook gebeuren dat 

uw bewaarde lichaamsmateriaal op raakt. In zulke gevallen zal u worden verzocht 

meer lichaamsmateriaal af te staan. Uiteraard wordt iedere keer van tevoren uw 

schriftelijke toestemming gevraagd en kunt u iedere keer besluiten geen 

medewerking meer te verlenen. 
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Mogelijk ongemak en risico’s  

 

Bloed 

Het bloed wordt afgenomen door gecertificeerde personen die voldoende ervaring 

hebben met bloedprikken. Bloedprikken brengt derhalve nauwelijks 

gezondheidsrisico’s  met  zich  mee,  wel  kan  tijdens  de  prikprocedure  een  pijnlijk  

gevoel of een blauwe plek ontstaan op de prikplek.  

 

Faeces 

Het opvangen van faeces geschiedt door de deelnemer zelf. Dit is een handeling 

die geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 

 

Uitgeademde lucht 

Het verzamelen van uitademingslucht is ook zonder risico.  

 

Vragenlijst 

Het invullen van de vragenlijst samen met de onderzoeksmedewerker kost u tien 

minuten tijd.  

 

Wat zijn voor u de voordelen en nadelen? 

Deelname aan dit project levert voor uzelf geen direct voordeel op. Wel kan de 

zorg voor IBD-patiënten en de zorg voor patiënten met een soortgelijke ziekte in 

de  toekomst  verbeteren,  als  gevolg  van  uitkomsten  van  de  onderzoeken.  De  

nadelen van dit project zijn hierboven beschreven in “mogelijk ongemak en 

risico’s”. Bovendien zal dit project eenmalig een tijdsinvestering van u vergen. Er 

zal namelijk een bezoek met de onderzoeksmedewerker plaatsvinden waarbij 

vragenlijsten  worden  afgenomen  en  lichaamsmateriaal  wordt  verzameld.  Dit  

bezoek zal ongeveer 30 minuten duren. 
 

Informatie  

U ontvangt geen informatie over de onderzoeken waarin uw gegevens en 

lichaamsmateriaal worden gebruikt. Deelnemers ontvangen ieder jaar een 

nieuwsbrief met daarin resultaten voortvloeiend uit het IBD-ZL biobank project en 

overige belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen naar oorzaak, diagnose en 

behandeling van IBD. 

 

Toevalsbevindingen  
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Degene die het onderzoek uitvoert, heeft geen beschikking over uw 

persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat tijdens 

een  onderzoek  bij  toeval  iets  wordt  ontdekt  in  uw  lichaamsmateriaal  dat  direct  

van belang zou kunnen zijn voor uw persoonlijke gezondheid of voor de 

gezondheid van uw omgeving. Deze zogenaamde toevalsbevindingen zullen 

worden gemeld aan het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. De arts kan 

er voor kiezen de codering op te heffen en u te informeren over deze 

bevindingen. Enkel de arts zal in dit geval de identiteit weten, uw identiteit blijft 

onbekend voor de onderzoeker. 

  

DNA onderzoek en verzekeringen/medische keuringen 

Er  wordt  bij  u  onderzoek  gedaan  naar  erfelijke  eigenschappen.  Het  is  te  

verwachten  dat  de  resultaten  voor  u  geen  betekenis  hebben  in  de  zin  van  een  

diagnose of een duidelijk verhoogde kans op een bepaalde aandoening. Daarom 

wordt u over de resultaten zoals die op u van toepassing zijn niet ingelicht. Mocht 

aan u in de toekomst in het kader van een verzekering of keuring worden 

gevraagd of bij u een erfelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan kunt u 

die vraag met “nee” beantwoorden. 

 

Wie mag onderzoek doen? 

De onderzoeken zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd in het MUMC+ 

of in de andere deelnemende ziekenhuizen. Onderzoek kan eventueel ook worden 

uitgevoerd in samenwerking met andere instellingen of bedrijven. Hiervoor kan 

het  nodig  zijn  om  gegevens  en  lichaamsmateriaal  te  verstrekken  aan  deze  

instellingen of bedrijven. Het gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal 

door overige instellingen en bedrijven geschiedt enkel onder de voorwaarden die 

in deze informatiebrochure vermeld zijn. Privacyregels blijven dus gehandhaafd.  

 

Uw privacy 

Al uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Uw persoonlijke 

gegevens, zoals naam, adres en andere gegevens die naar uw identiteit kunnen 

leiden, blijven bewaard met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke 

regels. Deze persoonlijke gegevens blijven uitsluitend bekend bij de 

onderzoeksmedewerkers en zullen niet worden verstrekt aan derden. 

 

Uw medische gegevens en lichaamsmaterialen worden bewaard onder een unieke 

code,  zodat  verwisseling  van  gegevens  wordt  voorkomen,  maar  ook  zodat  de  
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onderzoeker of de instelling waarmee wordt samengewerkt geen beschikking 

krijgt over uw persoonsgegevens. 

 

De resultaten van onderzoeken zullen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in 

wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zullen in publicaties 

niet zijn terug te vinden. 

 

Vrijwilligheid van de deelname 

U beslist zelf of u wel of niet deelneemt aan het project. U kunt uw toestemming 

voor deelname aan het project weigeren en uw gegeven toestemming op elk 

tijdstip zonder opgaaf van redenen intrekken.  

 

Indien  u  niet  wilt  deelnemen  aan  het  project  of  indien  u  uw  deelname  wilt  

beëindigen, zal dit worden gerespecteerd. U zult in de toekomst niet opnieuw 

worden benaderd om alsnog deel te nemen aan het project.  

 

Duur van de deelname 

Uw  lichaamsmateriaal  en  medische  gegevens  zullen  voor  het  project  en  de  

hieraan verbonden onderzoeken worden gebruikt. De maximale bewaartermijn 

voor het lichaamsmateriaal is 20 jaar. Echter, u kunt op ieder willekeurig moment 

uw toestemming voor projectdeelname intrekken. 

 

Indien u uw toestemming voor projectdeelname intrekt, kunt u tevens verzoeken 

om uw afgenomen lichaamsmateriaal te laten vernietigen. Indien u dit expliciet 

verzoekt, zal uw afgestane lichaamsmateriaal vernietigd worden met uitzondering 

van het lichaamsmateriaal dat al in een wetenschappelijk onderzoek is bewerkt. 

Dit lichaamsmateriaal kan niet worden vernietigd en blijft gecodeerd ter 

beschikking van de onderzoeker. 

 

Indien u uw toestemming voor projectdeelname intrekt, kunt u tevens verzoeken 

om uw gegevens te laten vernietigen. Indien u dit expliciet verzoekt, zullen uw 

gegevens  vernietigd  worden  met  uitzondering  van  de  gegevens  die  al  in  een  

onderzoek zijn gebruikt. Deze gegevens kunnen niet worden vernietigd en blijven 

gecodeerd ter beschikking van de onderzoeker. 

 

Telkens als extra lichaamsmateriaal of extra gegevens nodig zijn, zal u hiervoor 

worden benaderd door de arts of de onderzoeksmedewerker. Iedere keer opnieuw 
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wordt schriftelijk toestemming gevraagd en u kunt iedere keer besluiten geen 

medewerking meer te verlenen. 

 

Eigendom en samenwerking met bedrijven 

Het IBD-ZL project is een niet-commercieel wetenschappelijk initiatief. Echter, 

voor sommige onderzoeken is het van belang om samen te werken met 

commerciële bedrijven. De resultaten uit dit soort samenwerkingen kunnen 

eigendom worden van het bedrijf, en kunnen door dat bedrijf worden gebruikt 

voor verdere commerciële ontwikkelingen, zoals octrooieren. Alle 

onderzoeksresultaten komen de gezondheidszorg ten goede. Ook bij eventuele 

commerciële ontwikkeling blijft dat uitgangspunt overeind.  

 

U kunt geen eigendomsrechten verkrijgen op de resultaten en u kunt geen 

aanspraak maken op eventueel toekomstig financieel voordeel.  

 

Uiteraard  zijn  uw  rechten  die  zijn  beschreven  in  deze  informatie  ook  bij  

commerciële samenwerking gewaarborgd. 

 

Wie vergoedt mogelijke schade door deelname aan het onderzoek? 

Voor deelnemers is een verzekering afgesloten. Zie bijlage.  

 

Toestemming medisch-ethische toetsingscommissie 

Het project wordt uitgevoerd met goedkeuring van de medisch-ethische 

toetsingscommissie van het Medisch Universitair Medisch Centrum (MUMC+), het 

Atrium medisch centrum en het Orbis medisch centrum. Dit is een commissie die 

toetst of het project aan alle wettelijke en ethische voorwaarden voldoet. 

Kosten 

Deelname aan het project zal geen kosten met zich meebrengen voor de 

deelnemer. Eventuele reiskosten die worden gemaakt ten behoeve van 

materiaalafname zullen worden vergoed, tenzij het moment van materiaalafname 

samenvalt met een reguliere ziekenhuisbezoek van de deelnemer. 

 

Vragen en overige informatie 

Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben over het 

project dan kunt u kijken op de website www.ibdzl.nl of contact opnemen met: 

 

Hoofdonderzoeker:  
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Dr. Marieke Pierik  

Maag-darm-lever arts  

Maastricht Universitair Medisch Centrum  

Debeyelaan 25  

6202 AZ Maastricht  

043-3875021 

 

Onderzoeksmedewerker:  

Tim van den Heuvel 

Onderzoeksmedewerker IBD-ZL 

Maastricht Universitair Medisch Centrum  

Debeyelaan 25  

6202 AZ Maastricht  

043-3875021 

Tim.vandenheuvel@maastrichtuniversity.nl 

 

Algemene informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, kunt u 

vinden in de landelijke informatie brochure “medisch wetenschappelijk 

onderzoek” die de onderzoeksmedewerker u bezorgt. 

 

Klachten 

Als u klachten heeft in verband met uw deelname aan het project, kunt u deze 

bespreken met de behandelend arts van uw familielid met IBD, bovengenoemde 

arts of onderzoeksmedewerker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u contact opnemen 

met de klachtenfunctionaris van het azM, Orbis Medisch Centrum of Atrium 

Medisch Centrum.  

 

Onafhankelijk arts 

Wanneer u onderzoeksgerelateerde vragen of problemen heeft die u liever aan 

een onafhankelijke arts voorlegt die niet bij het onderzoek is betrokken, maar wel 

op de hoogte is van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: 

 

Dr. A Van Tubergen 

Reumatoloog 

Maastricht universitair Medisch Centrum 

debeyelaan 25 

6202 AZ Maastricht 

043-3875026  
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Bijlage: Proefpersoonverzekering 
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Bijlage: Proefpersonenverzekering 
 
Verzekeringsverklaring voor het hierna te noemen wetenschappelijk onderzoek 

TITEL: MOLECULAIRE MARKERS VOOR DIAGNOSE EN THERAPIE RESPONSE IN 
INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN: EEN PROSPECTIEVE POPULATION-BASED BIOBANK VAN 
INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN PATIËNTEN IN ZUID LIMBURG 
 
Als uitvoerder van bovenvermeld wetenschappelijk onderzoek heeft het academisch 
ziekenhuis Maastricht, hierna te noemen azM:   

o Alle deelnemers/ proefpersonen verzekerd in verband met eventuele schade die zij 
mochten lijden als gevolg van deelname aan bovengenoemd 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.  
 
In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar of haar wettelijk 
vertegenwoordiger, of kunt u zich wenden tot een contactpersoon van het azM:  
 
 
Verzekeraar    Wettelijk vertegenwoordiger Contactpersonen azM 
Lloyd’s London  Dhr. A.D. Fontein  Mevr. mr. A. Frijlink, of  

dhr. mr. J. Smeets          
Marketform Holdings Ltd     Debussystraat 2   Acad. ziekenhuis Maastricht       
London EC 3M5EA     3161 WD Rhoon  Postb 5800 

6202 AZ Maastricht 
Tel. 0044 1712201718               Tel. 010-5066600  Tel. 043-3875981, of  

043-3875994  
 
 
Het bedrag waarvoor de verzekering maximaal is gesloten is: 
€    450.000,--  voor de schade per deelnemer/proefpersoon, en 
€ 3.500.000,--  voor de schade van alle deelnemers/proefpersonen tezamen die aan dit  

onderzoek deelnemen, en 

€ 5.000.000,--  voor de totale schade die zich per verzekeringsjaar bij proefpersonen heeft 
geopenbaard bij alle onderzoeken die het azM per verzekeringsjaar laat 
uitvoeren. 

 
De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. 
Informatie over verdere beperkingen en deze verklaring is opgenomen in het Besluit 
verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie 
hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: 
www.ccmo.nl. 
 
 
Voor deze verzekering gelden 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; 



Informatie voor familieleden, versie 3.2, NL31636.068.10, 5-11-2012 12

 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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Toestemmingsverklaring voor familieleden: 

 

Moleculaire markers voor diagnose en  

therapie response in inflammatoire  

darmziekten: Een IBD biobank  

in Zuid Limburg 
 
 

Ik ben naar tevredenheid geïnformeerd over de doelstellingen van het project en 

over het beschikbaarstellen van mijn lichaamsmateriaal en gecodeerde gegevens 

aan  het   IBD  Zuid-Limburg  biobank  project.  Ik  heb  de  informatiebrochure  over  

het  IBD  Zuid-Limburg  biobank  project  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. 

 

Mijn deelname aan het IBD Zuid-Limburg biobank project  is  geheel  vrijwillig.  Ik 

weet dat ik het recht heb om op elk moment en zonder opgave van reden mijn 

toestemming weer in te trekken.  

 

Mij is uitgelegd dat anderen dan de behandelend arts van mijn familielid en het 

ziekenhuis onderzoek mogen doen met de gegevens en het lichaamsmateriaal. Ik 

begrijp  dat  ik  geen  informatie  ontvang  over  onderzoek  waarbij  het  

lichaamsmateriaal  en  de  gegevens  zijn  betrokken.  Ik  begrijp  dat  het  

lichaamsmateriaal en de alle gegevens worden gecodeerd, zodat het voor degene 

die  het  onderzoek  uitvoert  niet  bekend  wordt  van  wie  de  gegevens  en  het  

lichaamsmateriaal afkomstig zijn.  

 

1) Ik geef toestemming voor beschikbaar stellen van mijn gecodeerde gegevens  

aan het IBD-ZL biobank project voor de doelstellingen beschreven in de 

informatiebrochure.  

O  nee  O  ja 

 

2)  Ik  geef  toestemming  voor  het  afnemen  en  beschikbaar  stellen  van  mijn  

gecodeerde lichaamsmateriaal aan het IBD-ZL biobank project voor de 

doelstellingen beschreven in de informatiebrochure.  

O  nee  O  ja 



Informatie voor familieleden, versie 3.2, NL31636.068.10, 5-11-2012 14

 

3) Ik geef toestemming om te worden benaderd voor het verstrekken van extra 

gegevens en/of lichaamsmateriaal, indien dit voor een bepaald vervolgonderzoek 

noodzakelijk is. 

O   nee   O  ja 

 

4) Ik geef toestemming dat ik word geïnformeerd over toevalsbevindingen. 

O   nee   O  ja 

 

 

Naam deelnemer:  

 

Handtekening 

Geboortedatum:  

 

Datum:  

 

 

 

Ik verklaar dat ik met de bovengenoemde persoon zijn/haar voorgenomen 

deelname aan het IBD Zuid-Limburg biobank project heb besproken en zijn/haar 

vragen daarover heb beantwoord. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het IBD-ZL biobank project naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Onderzoeksmedewerker: 

 

Handtekening 

Plaats:  

 

Datum:  

 

 

 
 
 
 
  


