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Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een klinische studie (verder “studie” genoemd) die bedoeld
is om een studiegeneesmiddel voor de behandeling van je aandoening of ziekte te evalueren. Een
studiegeneesmiddel is een geneesmiddel waarvan de doeltreffendheid, de veiligheid en/of de precieze
werking in het lichaam nog onderzocht wordt.
Dit betekent dat:
• het experimenteel geneesmiddel nog niet is goedgekeurd door de regelgevende instanties, zoals het
Europees geneesmiddelen agentschap (EMA) of het
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), of
• het experimenteel geneesmiddel reeds is goedgekeurd door deze instanties maar voor een andere
indicatie, dosis of toedieningsvorm (tablet, siroop,
injectie, …).

De onderzoeker en zijn/haar afgevaardigde (d.w.z. iemand van het studiepersoneel) zullen het formulier voor
geïnformeerde toestemming met jou bespreken. Zij zijn
beschikbaar om je de informatie te geven die je wenst.
Neem voldoende tijd om deze informatie te lezen en
vragen te stellen. Als je dat wenst, kan je de studie bespreken met een vertrouwenspersoon (bv. vrienden, familie, behandelende arts,...).
Als je ermee akkoord gaat om deel te nemen aan de
studie, onderteken je het formulier voor geïnformeerde toestemming. De onderzoeker zal het formulier ook
ondertekenen en daardoor bevestigen dat je de noodzakelijke informatie over de studie hebt gekregen. Je
ontvangt een ondertekend en gedateerd origineel exemplaar van het formulier.

De opdrachtgever is de instelling of de onderneming die
verantwoordelijk is voor de studie. De opdrachtgever
zegt de onderzoeker hoe de studie moet worden uitgevoerd. De onderzoeker is de persoon die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de studie, in
samenwerking met het studiepersoneel.
Voor je ermee instemt deel te nemen aan deze studie,
zal de opdrachtgever je volledig informeren over wat de
studie inhoudt en wat ze met zich meebrengt. Hij zal je
informeren over wat er zal gebeuren, over de mogelijke risico’s en voordelen. Zo kan je voor jezelf beslissen
over je deelname. Dit is wat men «geïnformeerde toestemming» noemt.

In het kort, wat zijn je rechten en plichten wanneer je
deelneemt aan een klinische studie?
 Je deelname is vrijwillig; je mag je op geen enkele
manier onder druk gezet voelen.
 Je mag ten allen tijde je deelname aan de studie
stopzetten zonder een reden op te geven. Je beslissing zal geen invloed hebben op je relatie met je be-
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o niet gelijktijdig aan een andere klinische studie
deel te nemen zonder de onderzoeker of het studiepersoneel daarvan op de hoogte te hebben
gebracht; zij kunnen die deelname om gemotiveerde redenen weigeren.
o mee te werken en de instructies te volgen die de
onderzoeker en het studiepersoneel je met betrekking tot de studie geven.
o op verzoek van het studiepersoneel of spontaan,
op je eigen initiatief de relevante informatie over
je gezondheidstoestand, over de medicatie die je
neemt of de symptomen die je ondervindt mee te
delen.
o de «in-geval-van-nood-kaart», indien je die hebt
gekregen, waarop staat dat je deelneemt aan een
klinische studie, ten allen tijde bij je te hebben.
Dit is belangrijk voor je veiligheid mocht je een
spoedbehandeling moeten ondergaan in een ziekenhuis waar men je niet kent.

handelende arts of op de kwaliteit van je medische
zorgen in de toekomst.
De gegevens die tijdens deze studie verzameld worden, zijn vertrouwelijk. Je identiteit zal nooit worden
bekendgemaakt aan de opdrachtgever, in een wetenschappelijke publicatie of tijdens een voordracht.
Een foutloze aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor het geval je schade zou oplopen door je
deelname aan de studie.
Er worden je geen kosten aangerekend voor bezoeken/raadplegingen, onderzoeken of behandelingen
die specifiek zijn voor deze studie. Het kan zijn dat
gerechtvaardigde uitgaven die je doet doordat je
deelneemt aan deze studie doet, worden terugbetaald.
Indien je extra informatie wenst, kan je altijd contact
opnemen met de onderzoeker of iemand van het studiepersoneel.
Om te kunnen deelnemen aan de studie moet je,
voor je eigen veiligheid ermee akkoord gaan
o dat de onderzoeker je behandelende arts(en),
op de hoogte brengt van je deelname aan de studie.
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Meer informatie over je “rechten als deelnemer aan een
klinische studie” vind je verderop in dit document.
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01.

Moet ik deelnemen aan een
studie?

Je deelname aan een studie gebeurt
vrijwillig en mag nooit onder druk gebeuren.
Dit betekent dat je het recht hebt om niet
deel te nemen aan de studie. Je mag je
ook op elk moment terugtrekken zonder
dat je hiervoor een reden hoeft te geven,
zelfs al heb je eerder toegestemd om deel
te nemen. Je beslissing zal geen invloed
hebben op je relatie met de onderzoeker of
je behandelende arts, noch op de kwaliteit
van je toekomstige medische zorgen.
Indien andere behandelingen beschikbaar
zijn voor je aandoening, zal de
onderzoeker of zijn/haar afgevaardigde die
behandelingen met jou bespreken.

6

JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE

02.

Zal ik voordeel halen uit de
studie?

De informatie die tijdens een onderzoek
verkregen wordt, kan bijdragen tot
een beter inzicht in het gebruik van
het onderzochte geneesmiddel
(«studiegeneesmiddel» genoemd) of tot de
ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel
voor de behandeling van jezelf of
toekomstige patiënten.
Het studiegeneesmiddel kan al dan
niet gunstig blijken te zijn voor de
behandeling van je ziekte/aandoening of
het verlichten van je symptomen. Zelfs als
het effect gunstig blijkt, is een terugkeer of
verergering van de symptomen, de ziekte of
de aandoening nog altijd mogelijk.
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7

03.

Houdt mijn deelname enig risico
in?

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen
hebben. Sommige daarvan zijn
gekend, andere niet. Aangezien het
studiegeneesmiddel nog in onderzoek
is, houdt deelnemen aan een studie enig
risico in. Alle informatie over gekende
mogelijke risico’s kan je terugvinden
in het formulier voor geïnformeerde
toestemming. Andere, momenteel niet
bekende risico’s en ongemakken kunnen
zich voordoen. Daarom is het van groot
belang dat je elk nieuw of erger geworden
gezondheidsprobleem onmiddellijk bij
de onderzoeker meldt. Dit geldt ook als
je denkt dat het niets te maken heeft met
de studie of met het studiegeneesmiddel,
en zelfs wanneer het reeds beschreven
staat in het formulier voor geïnformeerde
toestemming. Als je andere medicatie
moet gebruiken, bespreek dat dan met
de onderzoeker voor je ze neemt. Indien
je om gelijk welke reden een andere arts
raadpleegt tijdens de studie, moet je hem/
haar meedelen dat je deelneemt aan een

studie en je “in-geval-van-nood-kaart”
tonen. Dit kan belangrijk zijn voor een juiste
diagnose en behandeling indien nodig.
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04.

Wat als er tijdens de studie iets
fout gaat?

Zelfs als er geen sprake is van fout, is
de opdrachtgever aansprakelijk voor de
schade die je lijdt en die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met je
deelname aan de studie. De opdrachtgever
heeft voor die aansprakelijkheid een
verzekering afgesloten (met “FOUTLOZE”
AANSPRAKELIJKHEID) (Ref. 1). Een kopie
van het verzekeringsattest kan verkregen
worden via de onderzoeker of het
studiepersoneel.

opdrachtgever zal dan meteen een aangifte
doen bij zijn verzekeringsmaatschappij.
Indien de maatschappij het nodig vindt,
zal zij een expert aanstellen om na te gaan
of er een verband is tussen je gemelde
gezondheidsklacht(en) en de studie.
De verzekering dekt niet de natuurlijke
evolutie van je ziekte/aandoening of de
gekende bijwerkingen van de behandeling
die je zou hebben gekregen zonder
deel te nemen aan de studie (dit is je
standaardbehandeling).

Indien je (of bij overlijden je erfgenamen)
een vergoeding wenst voor de schade die
je oploopt als rechtstreeks of onrechtstreeks
gevolg van je deelname aan de studie, moet
je de onderzoeker of het studiepersoneel
daarvan zo snel mogelijk op de hoogte
brengen.

Wanneer je het nodig vindt of in geval van
onenigheid met de onderzoeker of met de
expert van de verzekeringsmaatschappij,
kunnen jij of je erfgenamen de verzekeraar
contacteren of indien nodig dagvaarden.
De contactgegevens vind je in het formulier
voor geïnformeerde toestemming.

Als de onderzoeker gelooft dat een
verband tussen nieuwe of verergerde
gezondheidsklacht(en) en de studie
mogelijk is, zal hij/zij dat melden bij
de opdrachtgever van de studie. De
JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE
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05.

Wat als er tijdens de studie andere behandelingen of nieuwe informatie over het studiegeneesmiddel beschikbaar worden?
In de loop van de studie zou nieuwe
belangrijke informatie beschikbaar kunnen
worden, die een invloed zou kunnen
hebben op je beslissing om (verder) deel
te nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld andere
behandelingen voor je ziekte/aandoening
of belangrijke nieuwe informatie over het
studiegeneesmiddel beschikbaar worden.
Het is de plicht van de onderzoeker deze
nieuwe informatie met jou te bespreken en
je de kans te geven je deelname aan de
studie te herbekijken.
Indien je besluit je deelname aan de studie
te beëindigen of indien je niet langer
kan deelnemen, zal de onderzoeker
erop toezien dat je de best mogelijke
behandeling blijft krijgen.
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06.

Kan mijn deelname aan de studie
vroegtijdig eindigen?

Zoals verder in dit deel gedetailleerd
besproken wordt, kan je deelname aan de
studie vroegtijdig eindigen wanneer
• je besluit je toestemming in te trekken,
• de onderzoeker besluit je deelname aan
de studie te stoppen, of
• andere instanties de studie onderbreken
of beëindigen.

Als je na het beëindigen van je deelname
aan de studie een nieuwe bijwerking
ondervindt, mag je de onderzoeker
contacteren en vragen om opvolging
daarvan.
6.1.

Je hebt het recht je toestemming in te
trekken zonder een reden op te geven.
Wel moet je, voor je eigen veiligheid, de
onderzoeker op de hoogte brengen van
je beslissing. Ok al is het niet verplicht, het
kan het voor de onderzoeker en voor de
opdrachtgever nuttig zijn de reden voor je
beslissing te kennen (bv. bijwerkingen, te
veel verplaatsingen, ...).

In elk geval, als je deelname aan de studie
voortijdig stopt, zal de onderzoeker je
verdere medische zorg met jou bespreken.
De opdrachtgever kan gegevens die reeds
werden verzameld vóór de beëindiging van
je deelname, blijven bewaren en gebruiken.
Dit is bedoeld om een foutieve interpretatie
van de studieresultaten te vermijden.
Als je een bijwerking ondervindt op het
moment waarop je met het
studiegeneesmiddel stopt, kan de
onderzoeker nadien contact met je
opnemen om na te gaan of de bijwerking
verdwenen is of niet, na afloop van je
deelname aan de studie.
JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE
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Als je je toestemming intrekt, betekent dit
dat je besluit te stoppen met

Ook je biologische stalen die verzameld
werden (maar nog niet getest) vóór het
intrekken van je toestemming, en de
gegevens die daaruit worden verkregen,
kunnen nog steeds worden gebruikt door
de opdrachtgever. Je kan vragen om deze
stalen te vernietigen. Om een foutieve
interpretatie van de studieresultaten te
vermijden, kan dit uitgesteld worden tot het
einde van de studie.

• de behandeling met het
studiegeneesmiddel en
• alle aan de studie verbonden
raadplegingen en onderzoeken.
Gelieve met de onderzoeker de praktische
kant van de stopzetting van je deelname te
bespreken (afhankelijk van je situatie), met
inbegrip van je verdere opvolging.

Indien je een bijkomend
toestemmingsformulier hebt ondertekend
voor het gebruik van je stalen bij toekomstig
onderzoek en je deze bijkomende
toestemming niet intrekt, kunnen je stalen
voor dat onderzoek nog steeds gebruikt
worden.

Er zullen alleszins geen nieuwe gegevens
bezorgd worden aan de opdrachtgever.
• Als je biologische stalen (bv. bloedstalen,
urinestalen) reeds werden gebruikt
of getest vóór de intrekking van je
toestemming, heeft de opdrachtgever
nog steeds het recht de resultaten van
die tests te gebruiken.
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6.2. De onderzoeker besluit je deelname aan de
studie te stoppen

6.3. Andere instanties kunnen de studie
onderbreken of beëindigen

De onderzoeker kan je deelname aan de
studie beëindigen omdat

De opdrachtgever, en de bevoegde
Belgische gezondheidsautoriteiten kunnen
de studie onderbreken of beëindigen,

• je zwanger wordt tijdens de studie,
• het beter is voor je gezondheid,
• hij/zij ervaart dat je de instructies die de
deelnemers krijgen niet volgt, of
• er een andere reden is die je zal worden
uitgelegd.

JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE

• omdat uit de verzamelde informatie blijkt
dat het studiegeneesmiddel niet goed
genoeg werkt (onvoldoende verbetering
in de gezondheid van de deelnemers aan
de studie oplevert),
• omdat het studiegeneesmiddel meer
(ernstige) bijwerkingen veroorzaakt dan
verwacht, of
• om een andere reden die door de
betrokken instantie zal worden uitgelegd.
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07.

Welke behandeling zal ik krijgen
na mijn deelname aan de studie?

Nadat je gestopt bent met de behandeling
met het studiegeneesmiddel, zal de
onderzoeker je gezondheidstoestand
evalueren. Indien nodig zal hij/zij je de
beste beschikbare standaardbehandeling
voorschrijven of je doorverwijzen naar een
andere behandelende arts van je keuze.
De opdrachtgever zal je na deze
studie toegang verlenen tot het
studiegeneesmiddel als
• de voordelen voor de deelnemers groter
zijn dan de nadelen en er in België
geen gepaste behandeling op de markt
beschikbaar is,
• de bevoegde Belgische
gezondheidsautoriteiten deze toegang
goedkeuren en
• de ontwikkeling en productie van het
studiegeneesmiddel wordt voortgezet.
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08.

Zal mijn deelname aan de studie
bijkomende kosten met zich
meebrengen voor mij?
Alle kosten die verband houden met
standaardprocedures of -onderzoeken voor
je ziekte zullen nog altijd aangerekend
worden aan jou of je ziekenfonds (Belgische
sociale zekerheid).

studiepersoneel je uitleggen en staan
vermeld in het formulier voor geïnformeerde
toestemming.
De raadplegingen en behandelingen die
een gevolg zijn van een bijwerking worden
ook beschouwd als studiespecifiek.

De opdrachtgever vergoedt het ziekenhuis
of studiecentrum voor

Bovendien kan de opdrachtgever
een regeling getroffen hebben om je
gerechtvaardigde uitgaven die je specifiek
voor de studie doet, terug te betalen. Indien
van toepassing, zal het studiepersoneel je
uitleggen hoe dit praktisch geregeld is.

• de tijd die door de onderzoeker en het
studiepersoneel aan de studie wordt
besteed,
• de bezoeken/raadplegingen en alle
geplande onderzoeken die specifiek zijn
voor de studie,
• de bestudeerde behandeling
(studiegeneesmiddel, en elke andere
medicatie, en materiaal specifiek gebruikt
voor de studie).
Welke raadplegingen en onderzoeken
specifiek zijn voor de studie en waarvoor je
geen kosten zullen worden aangerekend,
zal de onderzoeker of iemand van het

JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE
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09.
9.1.

Welke gegevens worden over mij
verzameld tijdens de studie en
wat gaat ermee gebeuren?
coderen (d.w.z. je identiteit in de studie
vervangen door een identificatiecode)
alvorens ze naar de opdrachtgever te
sturen.

Welke gegevens worden tijdens de studie
verzameld en verwerkt?

De verzamelde en verwerkte
persoonsgegevens gaan over je
gezondheid en medische toestand, met
inbegrip van je medische geschiedenis, een
deel van je achtergrondinformatie (bv. je
leeftijd, geslacht en etnische afkomst) en de
resultaten van de studieonderzoeken. In het
formulier voor geïnformeerde toestemming
vind je welke soort gegevens zullen worden
verzameld.

Daardoor zullen de onderzoeker,
en het studiepersoneel onder de
verantwoordelijkheid van de onderzoeker,
de enigen zijn die je identiteit zullen
kunnen koppelen aan de gegevens die
tijdens de studie zijn doorgegeven, met de
uitzonderingen vermeld onder deel 9.4.
De gegevens die de opdrachtgever krijgt,
zullen hem dus niet in staat stellen je te
identificeren.

9.2. Hoe zal de onderzoeker mijn
persoonsgegevens behandelen?

De onderzoeker is gebonden door het
beroepsgeheim bij het verzamelen en
verwerken van je gegevens.
Dit betekent dat hij/zij je identiteit nooit
zal bekendmaken, ook niet in een
wetenschappelijke publicatie of een
voordracht, en dat hij/zij je gegevens zal
16
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gecodeerde gegevens. Indien een externe
onderzoeker de gegevens wil gebruiken
in onderzoek dat nog niet beschreven
staat in het formulier voor geïnformeerde
toestemming, moet dit onderzoek door een
Ethisch Comité goedgekeurd worden. Als je
gecodeerde gegevens worden verkocht, zal
je daarvoor niet vergoed worden.

9.3. Wat zal er gebeuren met de informatie over
mij die tijdens de studie verzameld wordt?

Je deelname aan de studie betekent dat je
persoonsgegevens
• door de onderzoeker worden verzameld,
en
• in gecodeerde vorm gebruikt worden
door de opdrachtgever van het
onderzoek.

9.4. Wie anders dan de onderzoeker en
zijn personeel heeft toegang tot mijn
persoonsgegevens?

De onderzoeker en de opdrachtgever
mogen de gecodeerde persoonsgegevens
alleen gebruiken (voor wetenschappelijke
publicaties) binnen de context van de studie
waaraan je deelneemt.

Om de kwaliteit van de studie te
controleren kan het gebeuren dat je
niet-gecodeerde persoonsgegevens of
voor deze studie relevante informatie
uit je medisch dossier geïnspecteerd
worden door andere mensen dan het
studiepersoneel. Deze inzage gebeurt
onder het toezicht van de onderzoeker.
Deze personen zijn gebonden
aan het beroepsgeheim of via een
vertrouwelijkheidsovereenkomst. Het kan
gaan om:

Indien ruimer gebruik van de gecodeerde
gegevens gepland is, zal dat vermeld
staan in het formulier voor geïnformeerde
toestemming.
Bovendien kan de opdrachtgever externe
onderzoekers (die niet betrokken zijn
bij deze studie) toegang verlenen tot de
JE RECHTEN WANNEER JE DEELNEEMT AAN EEN KLINISCHE STUDIE
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• door de opdrachtgever aangeduid
personeel (MONITORS en AUDITORS)
en mensen of organisaties die diensten
leveren aan of samenwerken met de
opdrachtgever. Zij zullen echter nooit je
naam en contactgegevens doorgeven
aan de opdrachtgever.
• inspecteurs van de bevoegde
gezondheidsautoriteiten van over de
hele wereld
• een onafhankelijke auditgroep,
• personen aangeduid door het Ethisch
Comité

Alleen de gecodeerde studiegegevens
mogen worden verzonden naar of
nagekeken door
• Belgische bevoegde autoriteiten (FAGG)
of bevoegde gezondheidsautoriteiten
van andere EU lidstaten,
• het/de evaluerend(e) Ethisch(e) Comité(s)
• externe onderzoekers,
• de opdrachtgever van de studie, door
de opdrachtgever aangeduid personeel
en mensen of organisaties die diensten
leveren aan of samenwerken met de
opdrachtgever, en/of
• bedrijven uit de groep van de
opdrachtgever in België en in andere
landen binnen en buiten de EU.

Indien nodig voor de studie mogen de
studiegegevens naar andere landen binnen
en buiten de Europese Unie (EU) gestuurd
worden

18
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De Europese regelgeving en de Belgische
wetgeving over gegevensbescherming
leggen beperkingen op voor de overdracht
van gegevens naar niet-EU landen. De
opdrachtgever moet altijd verzekeren dat je
gecodeerde studiegegevens gelijkwaardig
beschermd worden bij overdracht naar
een niet-EU land. Indien de opdrachtgever
hiervoor een overeenkomst over
databescherming afsluit, kan een kopie van
deze overeenkomst worden verkregen via
de onderzoeker.

9.5. Wat zal er gebeuren met de resultaten van de
studie?

Na afsluiting van de studie zal een
beschrijving en de resultaten van de studie
gepubliceerd worden in gespecialiseerde
medische tijdschriften. Een kopie van de
wetenschappelijke publicatie - of indien
beschikbaar een voor een deelnemer
begrijpelijke samenvatting - is verkrijgbaar
via de onderzoeker of het studiepersoneel.
Een beschrijving van de studie zal ook
beschikbaar zijn op
www.clinicaltrialsregister.eu/ en/of
www.Clinicaltrials.gov. Met behulp van het
studienummer dat je vindt in het formulier
voor geïnformeerde toestemming, kan je de
studie raadplegen. Binnen 1 jaar na afsluiting
van de studie zullen de websites een
samenvatting van de resultaten bevatten
(Ref. 2).

Je kan altijd met je onderzoeker contact
opnemen voor meer informatie over zulke
overdracht.
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Deze websites of artikels in vakbladen
zullen geen informatie bevatten waarmee je
te identificeren bent.

9.7.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Na afloop van de studie zullen je
gecodeerde gegevens minstens 25
jaar worden bijgehouden (Ref. 5) om
de geldigheid van het onderzoek te
verzekeren. Dat zal ook het geval zijn indien
je voortijdig met je deelname aan de studie
stopt.

9.6. Heb ik toegang tot mijn gegevens en wat
als mijn gegevens niet worden verwerkt
overeenkomstig de Europese en Belgische
regels?

Gelieve de onderzoeker te contacteren
indien je toegang wil hebben tot je
persoonsgegevens, deze wil verbeteren
of er een kopie van wenst. Ook kan je
de functionaris gegevensbescherming
van het studiecentrum raadplegen (zie
contactgegevens in het formulier voor
geïnformeerde toestemming).
Bij inbreuk op de regels van
gegevensbescherming kan je een
klacht indienen bij de ombudsman
van het ziekenhuis of bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit
(contact@apd-gba.be) (zie Ref. 3, 4).
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10.

Wat zal er gebeuren met mijn
biologische stalen die tijdens de
studie verzameld worden?
Biologische stalen zijn stalen van menselijk
lichaamsmateriaal (zoals bv. bloed, weefsel,
urine, stoelgang, … ).

bruikbaar zouden kunnen zijn voor je eigen
nut. Neem in beide gevallen contact op met
je onderzoeker of met het studiepersoneel.

De procedure om je biologische stalen te
coderen is dezelfde als de procedure voor
je persoonsgegevens (zie § 9.2, Ref. 6).
Stalen die naar de opdrachtgever worden
gezonden, of naar organisaties die
samenwerken met de opdrachtgever, zullen
daarom alleen gekenmerkt worden met je
studie identificatie-code.

Als onderdeel van de onderzoeken binnen
de studie zou de opdrachtgever (een deel
van) je stalen kunnen overmaken aan een
meewerkend laboratorium. Dat laboratorium
mag je stalen alleen gebruiken zoals
vermeld in het formulier voor geïnformeerde
toestemming. De traceerbaarheid wordt
door de opdrachtgever verzekerd, tenzij je
hebt toegestemd met de anonimisatie van je
stalen.

De opdrachtgever moet ze gebruiken
binnen de context van de studie waaraan
je deelneemt, zoals beschreven in het
formulier voor geïnformeerde toestemming.
Op het einde van de geplande opslagtermijn
moet de opdrachtgever de overschotten
van de stalen vernietigen, tenzij anders
vermeld in het formulier voor geïnformeerde
toestemming. Je kan ook vragen dat de
overschotten van je biologische stalen
worden teruggegeven, indien ze nog

Je biologische stalen zijn een gift. Je zal
geen enkel financieel voordeel ontvangen
in verband met de ontwikkeling van
nieuwe therapieën die voortvloeien uit het
gebruik van je biologische stalen en die
een commerciële waarde zouden kunnen
hebben.
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11.

Wie heeft de documenten
inzake de studie nagekeken en
goedgekeurd?
De studiedocumenten werden nagekeken
• door de Belgische bevoegde
gezondheidsautoriteiten (FAGG) of
indien van toepassing, door de nationale
bevoegde gezondheidsautoriteiten van
andere EU lidstaten en
• door een onafhankelijk Belgisch Ethisch
Comité
De bevoegde gezondheidsautoriteiten
en de ethische comités hebben als
taak de personen die aan een studie
deelnemen te beschermen. De bevoegde
gezondheidsautoriteiten zullen erop toezien
dat de studie gebeurt in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving.
Je mag hun goedkeuring niet opvatten als
een stimulans om deel te nemen aan de
studie.
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12.

Wat gebeurt er in het geval van
toevallige vondsten?

Een resultaat dat toevallig tijdens de studie
en bovenop de doelstellingen wordt
gevonden, wordt een toevallige vondst
genoemd. Indien dit resultaat van belang
kan zijn voor je gezondheid of die van je
bloedverwanten, zal de opdrachtgever de
onderzoeker hierover inlichten. Met jouw
toestemming zal de onderzoeker jou en je
behandelende arts op de hoogte brengen
van je resultaten en de mogelijke gevolgen.
Indien nodig zal de onderzoeker en/of de
behandelende arts je raad geven over wat
je moet doen.
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FAGG:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
VERZEKERING MET “FOUTLOZE” AANSPRAKELIJKHEID:
De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk letsel of elke
schade aan de deelnemer die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de studie. Hiervoor dient
door jou geen fout te worden aangetoond.
MONITOR of AUDITOR:
Zowel de monitor als de auditor werkt voor de opdrachtgever.
De monitor zorgt voor een continue kwaliteitscontrole
tijdens het verloop van de studie. De auditor voert een
onderzoek na afloop van de studie. Ze controleren of de
studie wordt/werd uitgevoerd volgens het protocol, of
de gerapporteerde gegevens betrouwbaar zijn en of de
studie in overeenstemming is met de geldende wetten.
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1. Dit strookt met artikel 29 van de Belgische wet van 7
mei 2004 inzake experimenten op de mensen en de
toepasselijke koninklijke besluiten.

5. Overeenkomstig artikel 58 van de verordening (EU)
nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking
van Richtlijn 2001/20/EG.

2. Overeenkomstig hoofdstuk 4.3. van de richtlijn van
de Commissie : Richtsnoeren voor het plaatsen en
publiceren van resultaatgerelateerde informatie over
klinische proeven in verband met de tenuitvoerlegging
van artikel 57, lid 2, van Verordening (EG) nr. 726/2004
en artikel 41, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1901/2006 2012/302/03.

6. Belgische wet van 19 december 2008 inzake
het verkrijgen en het gebruik van menselijk
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige
toepassing op de mens of het wetenschappelijk
onderzoek, en de koninklijke besluiten van toepassing
daarop.

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming nr.
2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
4. Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens.
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