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 CLINICAL TRIALS ONCOLOGY 

 
 

Informatiebrief voor de deelnemers aan klinische experimenten 

 

Titel van de studie: Prospectieve exploratieve fase 0 studie voor T-cel 

immunofenotypering tijdens en onmiddelijk na stereotactische ablatieve bestraling 

(EXPLORE) 

Opdrachtgever: GZA Ziekenhuizen, Oosterveldlaan 22, B-2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Onderzoeksinstelling: Onderzoeksinstelling: Clinical Trials Oncology (CTO), Oncologisch 

Centrum GZA, Oosterveldlaan 24, B-2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Comité voor Medische Ethiek: Commissie Medische Ethiek GZA (CME GZA), GZA 

ziekenhuizen, Oosterveldlaan 22, B-2610 Wilrijk (Antwerpen) 

Lokale arts-onderzoekers: Dr. Piet Dirix, Dienst Radiotherapie-Oncologie, Oncologisch 

Centrum GZA, Oosterveldlaan 24, B-2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

I. Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen 

1. Inleiding 

 

Geachte Mevrouw, Meneer, 

 

Er wordt bij u een stereotactische, ablatieve bestralingsbehandeling (afgekort SABR) gepland. 

SABR is een overkoepelende benaming voor hoge-precisie (vandaar “stereotactisch”), hoge-

dosis (vandaar “ablatief”) bestraling waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van moderne 

beeldvorming- en bestralingstechnieken zodat een zeer nauw aansluitende dosis rondom het 

doelvolume kan worden toegediend met minimale toxiciteit naar de omliggende gezonde 

weefsels. Hierdoor is SABR lokaal erg doeltreffend, zonder veel nevenwerkingen. 

Niet enkel lokaal (d.w.z. ter hoogte van het bestraalde doelvolume) blijkt deze innovatieve 

behandeling erg effectief; sommige gegevens suggereren zelfs dat er soms een sterke 

immuunrespons wordt uitgelokt door dergelijke bestralingen, wat misschien een uitwerking op 

afstand (zgn. “abscopaal” effect) zou kunnen uitlokken. Hierover is echter nog onvoldoende 

geweten.  
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Dit systemische immuuneffect kan men misschien nameten in het bloed, met een eenvoudige 

routine bloedname.  

 

Doel van de studie 

Het opzet van deze studie om bij patiënten die behandeld worden met SABR op regelmatige 

tijdstippen voor, tijdens en onmiddellijk na de SABR behandelingen bloed te nemen om 

veranderingen in het immuunssysteem op te sporen. In een tweede tijd kunnen dergelijke 

veranderingen (indien opgemerkt) gecorreleerd worden met klinische resultaten zoals 

algemene overleving, ziekte-vrije overleving en lokale controle.  

2. Beschrijving van de studie 

Indien u instemt om aan deze studie deel te nemen zal u een bloedname krijgen op de 

volgende momenten: 

1. Voor of na de simulatie. 

2. Kort na elke bestraling. 

3. Evt. +/- 24u na de laatste bestraling (opting-in). 

4. Evt. +/- 48u na de laatste bestraling (opting-in). 

 

Na het afwerken van uw radiotherapeutische behandeling hoeft u niet meer voor 

studiedoeleinden naar het ziekenhuis te komen.  

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. Indien u niet wenst deel te 

nemen aan deze studie zal dit uiteraard geen gevolgen hebben voor uw verdere opvolging en 

verzorging.  Uw wettelijke rechten als patiënt worden geenszins verminderd door deelname 

aan deze studie.  U heeft ook het recht om uw deelname aan de studie op elk moment stop te 

zetten.   

 

Uw deelname in de studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. U 

kan weigeren om deel te nemen aan de studie en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit 

de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze 

een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de 

behandelende arts.  

 

Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw 

belang is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze 
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informatiebrief beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet 

respecteert. 

 

Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

3. Risico’s en voordelen 

Voordelen  

Er zijn geen specifieke voordelen te verwachten.  

 

Nadelen 

Er zal op bepaalde momenten bloed bij u genomen worden. Dit is doorgaans zonder risico, 

maar lokale irritatie kan optreden. 

 

U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s, 

nadelen van deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die 

een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze 

studie, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig 

nadeel ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. 

 

4. Biologische stalen die tijdens het onderzoek worden afgenomen 

De opdrachtgever van het onderzoek alsook de onderzoekers zelf verbinden zich ertoe dat de 

stalen, afgenomen tijdens het onderzoek, uitsluitend gebruikt zullen worden in de context 

vermeld in dit informatie- en toestemmingsdocument. Elk onderzoek buiten de context die in 

dit document wordt beschreven, kan alleen plaatsvinden na bijkomende goedkeuring van het 

ethisch comité. 

 

Uw bloedstalen worden geïdentificeerd door uw studienummer en niet door uw naam. 

 

Alle bloedstalen kunnen tot maximaal 20 jaar na het einde van dit klinisch onderzoek bewaard 

worden.  

 

5. Goedkeuring Ethische Commissie 

Deze studie werd goedgekeurd op XX/XX/2019 door een onafhankelijke Commissie voor 

Medische Ethiek verbonden aan de GZA ziekenhuizen en wordt uitgevoerd volgens de 

richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld 

ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de 
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goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot 

deelname aan deze studie. 

6. Kosten-Vergoeding 

Door deel te nemen aan de studie zijn er voor u geen extra kosten voorzien. Er zijn echter ook 

geen vergoedingen voorzien.  

7. Vertrouwelijkheid 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens 

nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier). Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, 

zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal 

uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.   

Wij zullen uw huisarts en de verwijzende arts op de hoogte brengen van uw deelname aan 

deze studie – tenzij u hier bezwaar tegen heeft.  

Verzameling van gegevens  

In het kader van deze studie worden de volgende gegevens over u verzameld en bewaard, op 

grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling:  

- Identificatiegegevens  

- Gezondheidsgegevens  

- Gegevens met betrekking tot de zorg  

Deze gegevens worden verwerkt met als doel nieuwe kennis te vergaren over veranderingen 

in het immuunsysteem na stereotactische, ablatieve bestralingsbehandeling. 

De verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens zijn vzw GZA, Oosterveldlaan 22, B-2610 

Wilrijk en Dr. Piet Dirix, Dienst Radiotherapie-Oncologie, Oncologisch Centrum GZA, 

Oosterveldlaan 24, B-2610 Wilrijk.  

Delen van de gegevens  

De verzamelde gegevens worden gedeeld met:  

- De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team.  
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- Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische 

Ethiek en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot uw medische 

dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de 

vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de 

betreffende wetten zijn toegestaan.  

Bewaring van gegevens  

GZA is wettelijk verplicht om gegevens die worden verzameld in kader van een klinische 

studie gedurende minstens 20 jaar te bwaren, of 30 jaar indien deze gegevens ook deel 

uitmaken van het medisch dossier.  

Recht op beperking  

Indien u de juistheid van uw gegevens betwist, heeft u het recht om aan de 

verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk 

te stoppen gedurende de periode die GZA nodig heeft om de juistheid van de 

persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect 

zijn, worden ze aangepast en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.  

Recht op inzage  

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 

augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang 

krijgen tot de verzamelde gegevens. U kan hiervoor contact opnemen met de 

verwerkingverantwoordelijke.   

Recht op aanpassing van gegevens  

Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke verbeterd 

worden.  

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens 

nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier). Verslagen waarin u wordt geïdentificeerd, 

zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal 

uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.  
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Wij zullen uw huisarts en de verwijzende arts op de hoogte brengen van uw deelname aan 

deze studie – tenzij u hier bezwaar tegen heeft . 

8. Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van 

schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een 

verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten 

op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven 

worden aan de verzekeraar. 

9. Contactpersoon 

Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als u aanvullende informatie wenst over de 

studie of over uw rechten en plichten, kunt u in de loop van de studie op elk ogenblik contact 

opnemen met: 

 

Dr. Piet Dirix 

Radiotherapie-Oncologie 

Iridium Kankernetwerk 

GZA St Augustinus 

Oosterveldlaan 24  

B-2610 Wilrijk 

 

Als u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen 

maakt, kan u contact opnemen met de arts-onderzoeker Dr. Piet Dirix of een medewerker van 

zijn studieteam op het telefoonnummer 0032 (0)3 443 37 59.   

 

In geval van nood, kan u contact opnemen met de studieverantwoordelijke van wacht op het 

telefoonnummer 0032 (0)4 76 86 77 68.   

 

Buiten de consultatie-uren moet u zich aanmelden op de spoedafdeling van uw ziekenhuis en 

vermelden dat u deelneemt aan een klinische studie. Uw dossier zal nuttige informatie 

bevatten voor de behandelende arts met betrekking tot de studie.   

 



 

EXPLORE (CTOR19061GZA) ICF_version 2.0_May 23rd 2019 P. Dirix  Pagina 7 van 10 

 

 

Clinical Trials Oncology 

Oosterveldlaan 24 • BE-2610 WILRIJK  

tel. + 32 3 443 37 59 • fax + 32 3 443 30 14 • www.clinicaltrialsoncology.be • cto@gza.be 

 

Maatschappelijke zetel: GasthuisZusters Antwerpen vzw • Oosterveldaan 22 • BE-2610 WILRIJK 

 

Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten als deelnemer aan de studie, kan u contact 

opnemen met de ombudsdienst in uw ziekenhuis op het telefoonnummer: 0032 (0)443 35 44. 

Indien nodig kan de ombudsdienst u in contact brengen met het Ethisch Comité.  

 

Dr. Piet Dirix  

Radiotherapie-Oncologie  

Iridium Kankernetwerk  

GZA St Augustinus  

Oosterveldlaan 24   

B-2610 Wilrijk  

piet.dirix@gza.be 
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II. Geïnformeerd toestemmingsformulier 

 

Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief 

voor de deelnemers aan experimenten” pagina 1 tot en met 4 gelezen en er een kopij van 

gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in deel te nemen aan de 

studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te 

voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen 

over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en 

voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen, ook op medische vragen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende arts. Ik zal hem/haar op de 

hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 

ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan de GZA ziekenhuizen en dat deze studie zal 

uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de 

verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan 

experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te 

nemen aan deze studie. 

 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing 

op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere 

relatie met de arts. 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 

gezondheid, ras en dergelijke worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 20 jaar of 30 
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jaar indien deze gegevens ook deel uitmaken van mijn medisch dossier. Ik stem hiermee in en 

ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze gegevens. Aangezien 

deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke doeleinden, 

begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het 

onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende arts, 

die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 

Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de 

verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens 

doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien 

dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. 

Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

Volgens de Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG) heb ik een 

aantal rechten rond de verwerking van mijn gegevens. Ik begrijp dat indien ik hierover verder 

vragen heb, ik hiervoor steeds terecht kan bij mijn arts-onderzoeker. Ook de functionaris voor 

gegevensbescherming van het onderzoekscentrum staat ter mijne beschikking. Hierbij vind ik 

zijn/haar contactgegevens: DPO@gza.be.  

Tot slot heb ik ook het recht om een klacht in te dienen over hoe mijn informatie wordt 

behandeld. Dit kan ik doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is 

voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming:  

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  

Drukpersstraat 35,  

1000 Brussel  

Tel. +32 2 274 48 00  e-mail: contact@apd-gba.be  

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

Indien akkoord, graag aankruisen: 

 Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie.  

 Ik ga akkoord dat mijn bloedstalen ook gebruikt worden voor onderzoek buiten de 

context die in dit document wordt beschreven, mits het verkrijgen van een gunstige 

beoordeling van het ethisch comité vóór aanvang van het onderzoek. 
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 Ik ga tevens akkoord met de optionele bloednames op 24 en 48u na de laatste 

bestraling. 

 

Naam van de vrijwilliger:_______________________________________________________ 

Datum: ___________________ 

Handtekening: 

 

Getuige/tolk  

Ik ben tijdens het volledige proces van informatieverstrekking aan de deelnemer aanwezig 

geweest en ik bevestig dat de informatie over de doelstellingen en procedures van de studie 

op adequate wijze is verstrekt, dat de deelnemer de studie naar alle waarschijnlijkheid heeft 

begrepen en dat de toestemming tot deelname aan de studie uit vrije wil is gegeven.  

Naam, voornaam en hoedanigheid van de getuige: __________________________________ 

Datum: ___________________  

Handtekening:  

 

Arts-onderzoeker 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd 

aan de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

 

Naam van de onderzoeker: _____________________________________________________ 

Datum: ___________________ 

Handtekening:  

 


